СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ”
гр.Димитровград 6400; ул.”З.Зограф” № 27; тел.(0391) 6-21-00;
E-mail: sou_lk @ abv.bg ; http: // lubenkaravelov.eu

УТВЪРЖДАВАМ:…………………
/ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ/
ДИРЕКТОР НА СУ„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯТА
ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА

за учебната - 2019/2020 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет на 03.09.2019г. и е в състав:
Председател: Валентин Христов
Членове: 1. Лиляна Чакърова
2. Таня Стефанова
2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми от І до ХІІ клас.
Осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания и стандарти.
3. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари
и обучителни програми по БДП.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Занятията се провеждат от класните ръководители на I–IV и VIII-XII клас и
преподавателя по БДП-Лиляна Чакърова в часа на класа за V-VII клас, като са съобразени
с конкретните специфични условия за обучение.
2. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се
използват: новите учебни програми по БДП, одобрените учебно-методически помагала,
специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, интернет,
инструкции и материали от централния и местен печат, препоръки от МОН, КАТ,
Държавната агенция по БДП и др.

ІІІ. ЦЕЛИ
1. Формиране на система от знания, умения и навици и отношения у учениците за
безопасно движение по пътищата.
2. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия
персонал в училището и извън него. Повишаване на транспортната им култура и
дисциплина с цел намаляване жертвите на пътя.
3. Формиране у ученици и родители на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на
личната безопасност и тази на околните, оказване на помощ в случай на нужда.
4. Усъвършенстване обучението на учениците по БДП в СУ„Любен Каравелов” чрез
набелязване на конкретни дейности, срокове и отговорници за учебната година.

ІV. ЗАДАЧИ
1. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване
правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните
опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията с
опасен характер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и
неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на
пътя.

V. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА НА УКБДП:
 Обезопасяване района на училище.
 Разпределение на часовете и възлагане на обучението по БДП.
 Създаване на организация за снабдяване на учениците с учебни помагала по
БДП.
 Подобряване на учебно-материална база по БДП.
 Контрол на обучението на БДП.
 Квалификация на учителите преподаващи БДП - начална, текуща,
поддържаща и др.
 Организиране и провеждане на мероприятия на училищно, градско,
общинско, областно и национално ниво.
 Работа с родители, обществени, държавни, застрахователни и
граждански институции и структури .
 Анализ на причините за станали ПТП с деца от училище.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. Актуализиране плана на УК по БДП за учебната 2019/2020 година. Запознаване на
Педагогическия колектив с дейността на Комисията, нейната роля и място в обучението на
учениците. Утвърждаване и реализиране на годишния план на училищната комисия по БДП
по класове и етапи на обучение. Съобразяване с най-новите изисквания свързани с
обучението по БДП. Обсъждане графиците и възможностите за ефективно провеждане на
занятията по БДП. Месечно работно заседание на УК по БДП. Комисията по БДП
своевременно да предоставя информация, анализ и мерки по БДП, начините за
осъществяването, както и формите за провеждането и отчитането на дейността.
Да анализира транспортната инфраструктура в близост до училището.
Срок: септември 2019 г.
Отг.: УКБДП
2. В началото на учебната година комисията по БДП оглежда района на училището за
наличие и състояние на пътни знаци и пътна маркировка. Подобряване на пътните условия
около училището, организация и управлението на движението. Следи за изправността на
предпазната ограда на изходите на училището с цел предпазване на учениците от внезапно
пресичане. При нужда търси съдействие от Общината и КАТ за регулиране на движението
край училището.
Срок: м. септември 2019 г.
Отг.: УКБДП
3. В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от
11.10.2016 г. и Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 -РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА (изменения и допълнения) на наредбата от МОН, всички
ученици от І до ХІI клас да изучават задължително Безопасност на движението по
пътищата.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
4. Занятията по БДП се водят от класните ръководители на I–IV и VIII-XII клас и
преподавателя по БДП-Лиляна Чакърова в часа на класа за V-VII клас. Те могат да се
провеждат както в класните стаи, така и на ново-изградената площадка по БДП в двора на
училището и прилежащите улици.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
6. Преподаденият учебен материал по БДП да се отразява задължително в дневниците на
паралелките.
Срок: постоянен
Отг: учителите по БДП
7. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети, чрез междупредметни
връзки.
Срок: постоянен
Отг: всички учители
8. Учебните помагала по БДП да се съхраняват като библиотечен фонд и да се раздават за
ползване през периода на обучението. Обогатяване на учебно-материалната база.
Срок: постоянен
Отг.: техн. секретар

9. Контрол на обучението по безопасност на движението по пътищата.
Срок: постоянен
Отг. Директор, Зам. директор, УКБДП
10. Усъвършенстване на обучението на учениците от І до ХІІ клас за безопасно участие в
пътното движение като пешеходци и велосипедисти чрез пряко включване на служители от
полицията и КАТ в ЧК.
Срок: постоянен
Отг.: кл.ръководители
11. Запознаване чрез инструктажи на всички ученици и родители в първия час на класа и на
родителските срещи с Практическите препоръки на МВР и Главна дирекция „Национална
полиция” по пътната безопасност през учебната 2019/2020 година, заповедта на Министъра
на МОН Красимир Вълчев от 08.08.2019г. и решение на Министерски съвет от 17.01.2019г.
- Система от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на
движение по пътищата.
Срок : септември 2019 г.
Отг: кл. ръководители
12. На първата родителска среща за първокласниците обсъждане и изготвяне на безопасен
маршрут на придвижване до училище и обратно на всяко дете.
Срок: м. септември 2019 г.
Отг.: кл. ръководители
13. С учениците от ІІ , ІІІ и IV клас отново се припомнят безопасните маршрути за тяхното
придвижване до училище и обратно.
Срок: м. септември 2019 г.
Отг.: кл. ръководители
14. Класните ръководители осъществяват групова и индивидуална обучителна и възпитателна
работа с учениците като участници в движението по пътищата. Работят с рисковите деца и
ученици, децата със СОП, като и с такива, които управляват МПС без свидетелство за
правоспособност.
Срок : постоянен
Отг. кл. ръководители
15. С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно в края на последния
учебен час „5-минутка”– напомняне на учениците за безопасното поведение на улицата при
връщане вкъщи и вписване в дневника на класа.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
16. В края на всеки месец класните ръководители във всички класове да провеждат беседаразговор за поведението на учениците като участници в пътното движение. Разясняване
ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на
детето като участник в движението; употребата на предпазни колани от децата – пътници;
предпазни каски и др. защитни средства за децата – велосипедисти, мотопедисти,
скейтбордисти и ролеристи.
Срок: постоянен
Отг.: кл. ръководители

17. Провеждане на периодични инструктажи за поведението на учениците като участници в
пътното движение по време на ваканциите, безопасното движение по пътищата през лятото,
в населени и извън населени места, през почивните дни.
Срок: периодичен
Отг: кл. ръководители
18. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с
безопасността на децата им чрез тематични родителски срещи, а на учениците – в часовете
по БДП и чрез информационен кът. Повишаване на ползваемостта на пасивните средства за
защита на децата при превозването им в МПС. Да се ангажират родители в оказване на
помощ при провеждане на мероприятия по БДП.
Срок: постоянен
Отг. УКБДП, кл. ръководители,
Училищно настоятелство, родители
19. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзия, походи,
наблюдения и др./ да се провежда инструктаж, съгласно ПБУТ в училище и се припомнят
правилата по БДП.
Срок: постоянен
Отг.: учителите по ФВС,
кл.ръководители

20. Във връзка с „Европейската седмица на мобилността“ , която се провежда в периода
16-22 септември и е на тема „Безопасно ходене и колоездене“ под мотото „Върви с нас“УКБДП определя 20.09.2019 г. като ден без използване на автомобилен транспорт за идване
на работа от педагогическия и непедагогическия персонал на училището или споделено
пътуване при невъзможност от придвижване пеша. Беседа по темата на първата родителска
среща и запознаване на учениците от всички класове в първия час на класа.
Срок : 16- 22 септември 2019 г.
Отг. УКБДП

21. Информация от УК по БДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението по
БДП. Отчет в края на учебните срокове по дейностите на комисията.
Срок: периодичен
Отг. УКБДП
22. Тематичен педагогически съвет свързан с проблемите по БДП.
Срок: м.октомври 2019 г.
Отг. Директор, Зам.директор,
УК по БДП

23. Отбелязване и включване на училището в мероприятия посветени на „Европейския
ден без автомобили”- 22 септември, както и в Световния ден за възпоменание на загиналите
при ПТП за 2019г. и в други училищни, общински, областни и национални инициативи
посветени на пътната безопасност. Обявяване на 2019 за година на активна работа по
опазване живота и здравето на участниците в движението по пътя под мотото „Пази
семейството си на пътя“ и интегриран подход-„Безопасна система с визия нула загинали и
тежко ранени” .
Срок : постоянен
Отг. преподавателите по БДП,
кл.ръководители, учителите по ИИ
24. Опазване живота и здравето на децата и учениците по време на осъществяването на
организиран превоз по повод учебна /или извънучебна дейност в системата на училищното
образование, като част от изпълнението на общата политика по БДП. Съобразяване с
тристранно подписаното писмо №01-132/29.07.2019г. относно осигуряване на безопасността
при превоз на деца и ученици.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
25. На електронната страница на училището да се създаде рубрика по БДП, включваща
информация, анализи, мерки, мероприятия и/или справки за дейностите на училището по
БДП.
Срок : постоянен
Отг. преподавателите по БДП,
кл.ръководители, учителите по ФВС и ИТ
26. Да се участва в квалификационни курсове организирани за учителите, участие в
семинари и обучителни програми по БДП.
Срок: постоянен
Отг.: Директор

Планът е отворен за изменения и допълнения!
Забележка:
 В този план не са включени дейности на УКБДП, свързани с ПТП с деца.
 При ПТП с деца от училището УКБДП планира:
1. В рамките на една седмица извънреден педагогически съвет за анализ на
състоянието на обучението по БДП в училище.
2. Набелязване на допълнителни мерки за недопускане на нови ПТП.

Председател на Училищната комисия по БДП: …………………
/ Валентин Христов /
Членове: 1. Лиляна Чакърова- …………………
2. Таня Стефанова - ………………….

