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I. Общи положения 

 

1. УК по БДП е определена със заповед на директора и е в състав: 

1. Председател: Валентина Найденова – учител в НЕОО 

2. Членове:  Божена Хистова – учител в ПЕОО 

                           

2. През учебната 2019/2020 година обучението по БДП се осъществява по учебни 

програми утвърдени от Министъра на образованието и науката.  

3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни стандарти. 

 

 

II. Организация и провеждане на обучението по БДП 

 

       За ефективното обучение по БДП на училищно равнище се провеждат учебни 

часове и дейности в съответствие с учебната документация и нормативите                               

за осигуряване на обучение по БДП  на децата от ПДГ и учениците. 

       Класните ръководители и учителите по БДП изготвят свои годишни планове                        

за работата си по БДП, които се утвърждават от директора на училището. 

 

III. Цели на обучението по БДП 

 

1. Опазване на живота и здравето на учениците , на педагогическия                                  

и непедагогическия персонал от Х ОУ „Алеко Константинов” в училищната 

среда и извън нея. Възпитание и обучение по БДП съобразно  опасни 

ситуации и вредни фактори в средата на живеене и обучение. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната 

си безопасност и тази на околните. Придобиване на знания, умения                            

и съзнателно поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.  

3. Търсене на съвременни и достъпни форми за работа с учениците                                

за намаляване предпоставките за възникване на ПТП.                               

Съпричасност на родителите в реализиране на поставените цели. 

 

 

IV. Задачи  

 

1. Изграждане на знания, умения и отговорно поведение за правилно 

адаптиране на учениците към условията на движение по пътищата. 

2. Запознаване на учениците с основните опасности, предизвикани                                 

от уличното движение и способите за тяхното предотвратяване                                 

и възможности за защита.  

3. Утвърждаване  на знания и навици за безопасно движение по пътищата. 

Създаване на условия за изучаването на правилата за движение чрез личния 

пример на родителите и учителите. 

4. Повишаване на професионалната подготовка на учителите чрез включване                         

в обучение по методика на преподаване по БДП. 



5. Сътрудничество с II-ро РПУ – Перник за обмяна на опит, подпомагане                              

и съвместни практически занимания по БДП. 

6. Изучаване и проучване на утвърдени практики с положителни резултати 

към успешното обучение по БДП. 

 

 

V. Дейности  

 

1. Изготвяне на годишен план за работатата  на УК по БДП за учебната 2019 / 

2020 година. 

                                                                                                  Срок: 09.09.2019г. 

                                                                                                  Отг. : УК по БДП 

 

2. Запознаване на Педагогическия колектив с плана и дейността  на УК                      

по БДП. 

                                                                                                  Срок: м.септември 

                                                                                                  Отг. : УК по БДП 

 

3. Организация за осигуряване на дидактически средства и материали                                 

за провеждане на учебните занимания по БДП. 

                                                                                                  Срок: септември 

                                                                                                  Отг. : УК по БДП,   

                                                                                                             Кл.р-ли 

 

4. Изготвяне на декларации за придружаване на ученици от родители – I и II 

клас и ПДГ. 

                                                                                                 Срок: 16.09.2019г. 

                                                                                                 Отг. :  Кл.р-ли 

 

5. Припомняне на безопасни маршрути и поведение за движение на учениците 

при започване на учебната година. 

                                                                                                 Срок: 16.09.2019г. 

                                                                                                 Отг. : Кл.р-ли 

 

6. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около 

училището за подобряване и обезопасяване на движението в района                            

на училището. Изготвяне на протокол за състоянието. 

                                                                                                  Срок:октомври  

                                                                                                            2019г. 

                                                                                                  Отг. : УК по БДП 

7. Предоставяне на информация, анализ и мерки по БДП и на транспортната 

инфраструктура в близост до училище за родители и ученици. Попълване на 

анкета по БДП и анализиране от класните ръководители. 

  Срок: октомври 

           2019г. 

  Отг.: Кл.р-ли 



 

8. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП в час                       

на класа с провеждане на беседи и презентации. 

                                                                                                                           Срок: ноември   

                                                                                                                                      2019г. 

                                                                                                                             Отг. : Кл. р-ли 

9. Конкурс за най-оригинална рисунка за учениците от НЕОО на тема „Аз 

обичам да пътувам”. 

   Срок: ноември 

  2019г. 

  Отг. : В.Найденова 

            Б. Христова 

 

10. Участие в „Еропейска седмица на мобилността – Безопасно ходене                         

и колоездене” 

                                                                                                 Срок: 22.09.2019г. 

                                                                                                 Отг.:  Кл. р-ли 

 

11. Провеждане на беседа или занимание в края на всеки последен час 

/петминутка/ с цел напомняне за безопасно движение по пътищата                          

и задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата.                                                     

Отразява се в дневника на съответния клас. 

                                                                                                  Срок: през учебна  

                                                                                                              година 

                                                                                                  Отг.: учители 

 

12. Провеждане на среща – беседа с лица от КАТ Перник на тема : „Безопасното 

движение по пътя – моя и наша отговорност” с ученици от V и VI   клас. 

                                                                                                         Срок:февруари  

                                                                                                                   2020г. 

                                                                                                         Отг.: УК по БДП 

 

13. Подкрепа на творческите изяви на учениците с организиране на изложба 

на тема „Правилата за БДП помни, своя живот опази!” 

                                                                                                    Срок: март 2020г. 

                                                                                                    Отг.:  Ю.Борисов 

                                                                                                           

                    12. Класните ръководители извършват срочна тестова проверка и  оценка 

                           на всеки ученик за определяне качеството на обучение по БДП във всеки 

                           клас в края на първи и втори учебен срок. 

                                                                                                                              Срок:  

                                                                                                                       януари, май 2020г. 

                                                                                                                               Отг.: Кл.р-ли 

 

14. Провеждане на „Ден на безопасността на движението” – състезания  

и  викторини. 



- ПДГ и I клас – „Пътят на първокласника” – среща с представители          

на КАТ за най-безопасният маршрут от дома до училище. 

- II и III клас – изработване на макети на пътни знаци и познаване                         

на тяхното значение. 

- IV клас – провеждане на викторина 

- V и VI клас – състезание с велосипеди 

- VII клас – провеждане на викторина 

                                                                                              Срок: април 2020 г. 

                                                                                              Отг.: УК по БДП, 

Кл.р-ли 

 

                   15. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасно движение по  

                          пътищата при всяко организирано напускане на училищната сграда   

                          /екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и др./. 

                         Учениците се инструктират срещу подпис.  

                                                                                             Срок: през  

                                                                                                        уч.година 

                                                                                             Отг.: Кл.р-ли 

 

 

               

 

 

                 Изготвили:  

                            Валентина Найденова - учител в НЕОО 

                            Божена Христова - учител в ПЕОО 

                             

 

                                                                                   

 

            

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


