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1. Цели:
S  Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в училище и извън него;

■S Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване и оценка на опасните ситуации и оказване на първа помощ.

2. Задачи:
■S Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими 

за успешната адаптация към условията на движението по пътя;

S  Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за 

адекватно поведение в ежедневните контакти с превозните средства и 

хората;

S  Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с

основните опасности и способите за тяхното предотвратяване и защитата на 

човека от въздействията с опасен характер, предизвикани от уличното 

движение;

■S Осигуряване знания за БД и за особеностите и опасностите на движението 

по пътищата;

S  Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците 

чрез изучаване на правилата за движение по пътищата и с активната 

подкрепа на родители и учители;

v' Формиране на умения у учениците за отговорно отношение към личната 

безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа

помощ.



3. Дейности и мероприятия:

1. В началото на учебната година Комисията по БДП да направи оглед и д а  изготви 

предложение за обезопасяване на района на училището.

отг. Комисия по БДП срок: месец 09.2019г

2. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, 

наблюдения, посещения на изложби и други) да се провеждат разговори с 

учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да 

бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълва Уведомително писмо от 

ръководителя на групата.

отг. Учителите срок: постоянен

3. При настъпило ПТП с ученик от училището в едноседмичен срок да се 

организират и проведат беседи с представители на пътна полиция и класният 

ръководител, а при необходимост - педагогически съвет и родителска среща.

отг. Директор срок: постоянен

4. Запознаване в началото на учебната година на учениците от класните 

ръководители в ЧК с пътно-транспортната обстановка в района на училището. Да 

се проведе беседа на тема „Моят безопасен път от дома до училище и обратно”-  

информация от всеки ученик.

отг. Класни ръководители срок: месец 10.2019г.

5. Провеждане на пет минутка с учениците в ЧК за поведението им като участници 

в пътното движение(пътуване с влак, автобус).

отг. Класни ръководители срок:през уч.година

6. Изготвяне на предложение до специализираните органи за обезопасяване на 

улиците, ограждащи училищния двор.

отг. Комисия по БДП срок:през уч.година



7. Организиране на дейности за отбелязване на Световния ден за възпоменание на 
жертвите от пътнотранспортни произшествия.

отг. Класни ръководители срок.: месец 11.2019 г.

8. Лекция на тема „Движение при зимни условия”

отг. Комисия по БДП срок: месец 12.2019г.

9. Изготвяне на планове за провеждането на извънучилищните организирани 

мероприятия и на списъци на включените в тях ученици.

отг. Учители срок: 3 дни пр. мероприятието

10. Изготвяне на информационни материали свързани с безопасното движение по 

пътищата;

отг. Комисия по БДП срок: месец 02.2020г.

11. Провеждане на дейности във връзка с инициативата „Да запазим децата на 

пътя”

отг. Комисия по БДП срок: по график през учебната година

12. Съвместно с БЧК провеждане на обучение за придобиване на знания и умения 

по оказване на първа медицинска помощ.

Отг. Медицински фелшер Срок.: месец 03.2020г.

13. Разглеждане на информационен сайт в Интернет за правилата за безопасно 

управление на велосипед, каране на ролери и скейтборд.

Отг. Учител по ИТ Срок.: месец 04.2020г

14. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за 

по-добра видимост на ученика като участник в движението; употребата на 

предпазни колани от учениците -  пътници.

Отг. Комисия по БДП Срок.: месец 05.2020г
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