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     ІІ. Програмата за организиране на обучението по Безопасност на 

движението по пътищата за учениците от І до VІІ клас е съобразена с: 

 Закона за движението по пътищата; 

 Учебни програми по БДП, както следва: 

- Учебна програма по БДП за ДГ,  

- Учебни програми по БДП за І – ІV клас; 

- Учебни програми по БДП за V – VІІ клас;  

ІІІ. Цели: 

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

персонал в училище и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на 

основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и 

вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на 

опасност. 

3. Осъществяване на вътрешно-училищен контрол на обучението по БДП. 

      ІV. Задачи: 

1. Да подобрява постоянно обстановката и културата на безопасност на 

движението в района на училището с цел опазване живота на децата. 

2. Да следи за недопускане на нарушения на правилника и Закона за движение 

по пътищата от учащите в училището.  

3. Осигуряване ефективни знания за безопасно движение, за особеностите на 

движението по пътищата. 

4. 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. 

5. Часовете за изучаване на правилата за безопасно движение по пътищата се 

залагат задължително на отделен ред в Списък – Образец № 1 за 

разпределение на преподавателската  и друга заетост на учители, 

възпитатели и персонал в училище. 



6. Да се ограничи достъпът на случайни  и съмнителни лица в сградите на 

училището и да се осигури рационален пропускателен режим. 

7. Да се наложат интерактивни методи и технологии в обучението по БДП. 

8.  Да се поддържа пътната маркировка в района на училището. 

 

V. Дейности и мероприятия: 

месец  септември: 

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на училищната комисия 

по Безопасност на движението по пътищата, ролята и мястото й  в обучението 

на учениците. Представяне на най-новите изисквания, свързани  с обучението 

по БДП. Обсъждане на програмите и възможностите за ефективно провеждане 

на часовете по БДП. 

                                                          отг.: М. Латева 

2. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се 

организира и провежда в съответствие с приложението по „ Безопасност на 

движението” от Ръководство за работа на директора и учителя. 

                                                           отг.: класните ръководители и             

преподаващите учители по БДП 

3. До края на първата учебна седмица, съвместно с родителите, да се определи 

най-безопасният маршрут от дома до училището и обратно за учениците от І 

клас. Родителите да попълнят декларации, в които да посочат кой ще води и 

прибира детето им или то само ще се придвижва. 

                                                  отг:  класните ръководители на І клас 

4. Актуализиране  на безопасните маршрути за движение на учениците от ІІ, ІІІ 

и ІV клас от дома до училище и обратно. 

отг.: класните ръководители 

5. В началото на учебната година учениците да се запознаят с пътно-

транспортната обстановка в района на училището. 

                  отг.: класните ръководители 

 



6. Обсъждане и приемане на схема за безопасно пътуване с училищните 

автобуси.  

отг.: класните ръководители 

7. Организиране закупуването на учебни тетрадки по БДП  за учениците от І до 

VІІ клас. 

отг.: класните ръководители 

8.  Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните класове. 

отг.: М. Латева 

9.  За да не се допускат МПС в района на училището, тези, снабдяващи стола с 

продукти и храна, да се придружават от човек, осигуряващ БД в двора на 

училището. 

отг.: Директорът 

10.  26.09.2022 г. - Европейски ден без загинали на пътя.                                                                          

 отг.: класните ръководители 

  11.Преподавателите да приключат планирането на учебния материал за 

обучението по БДП. 

отг.: преподавателите 

  12.Повишаване квалификацията на преподавателите по БДП. 

                                                                                                    отг.: Директорът    

13.Провеждане на месечно работно заседание на училищната комисия по БДП. 

отг.: Кл. Христева 

месец октомври: 

1. В началото на учебната година, във връзка с инициативата „Пази 

семейството си на пътя“, да се проведе разговор с родителите за рисковото 

поведение на възрастните на пътя, личната безопасност, опазване здравето и 

живота на децата и останалите участници в движението. 

отг.: класните ръководители  

2. Комисията да представи график за месеца: 

 Посещение на учебни форми: урок и петминутка; 

 Обезопасяване района на училището; 

отг.: М. Латева 



3. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

отг.: М. Кръстева 

4. Да се интегрира обучението по БДП с обучението по другите предмети. 

отг.: класните ръководители и преподаватели 

5. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането 

на планираните мероприятия. 

отг.: М.Кръстева, Кл. Христева 

6. Учителите, преподаващи през последния учебен час, ежедневно да 

провеждат „ Петминутка” – кратко занимание, напомнящо на учениците  

изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно 

поведение.  

отг.: учителите  

7. Да се осъществява контрол за безопасността на придвижване с училищните 

автобуси.  

отг.: М. Латева 

8. Да се следи за своевременното отразяване на преподавания материал в 

електронния  дневник. 

отг.: Кл.Христева 

10. Месечно работно заседание на комисията.                              

                                                                                                                            отг.: М. Кръстева 

 

месец ноември: 

1. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда  да се 

провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност 

на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.  

отг.: кл.ръководители 

2. При възникване на ПТП с деца и ученици  и настъпила смърт, задължително 

да се изпрати информация до Министъра на образованието и науката и до 

РУО на МОН в срок от 24 часа от директора. 

отг.: Директорът 



3. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с 

нараняване или смърт, в едномесечен срок да се организира и проведе 

педагогически съвет и  родителска среща. 

отг.: Директорът 

4.План- график за посещение на различни форми на обучение: 

4.1. Петминутка; 

4.2. Уроци по БДП; 

отг.: М. Латева 

5. Контрол на графика за безопасно пътуване с училищните автобуси. 

отг.: Кл. Христева 

6. Отбелязване на  Световния ден  за възпоменание на загиналите при ПТП. 

отг.: класните ръководители 

      7. Месечно оперативно заседание на комисията. 

Отг.: М. Латева 

 

 

месец декември: 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

1.1. Уроци по БДП; 

1.2. Петминутка; 

отг.: М. Латева 

2. Провеждане на мероприятия, разясняващи взаимната връзка между 

скоростта на движение, спирачния път на пътното превозно средство, силата на 

удара и риска от причиняване на смърт на пешеходеца при зимни условия. 

отг.: Кл. Христева 

3. Контрол на графика за безопасно пътуване с училищните автобуси. 

отг.: Елза Каварджиева 

     4. Месечно оперативно заседание на комисията. 

отг.: М. Латева 

 

 



месец януари: 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка  и формиране на 

оценка по БДП на учениците от І до VІІ клас за І учебен срок. 

отг.: класните ръководители 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.  

отг.: Елза Каварджиева 

3. Работа на комисията по плана за:  

3.1. Дейности по обезопасяване на района на училището; 

отг.: Комисия и Директор 

4. Месечно оперативно заседание на комисията. 

отг.: Кл. Христева 

месец февруари: 

1. Отчет на училищната комисия по БДП на педагогически съвет ( пред 

колегията) за работата си през І учебeн срок.  

отг.: М. Латева 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване с училищните автобуси. 

отг.: Елза Каварджиева 

3. Запознаване на родителите с конкретните проблеми, свързани с 

безопасността на децата им. 

отг.: класните ръководители 

4. Месечно заседание на комисията. 

отг.: М. Кръстева 

месец март: 

 

1. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

отг.: Елза Каварджиева 

2. Провеждане на среща със служител на КАТ на тема: „ Карай бавно, стигни 

жив”. 

отг.: Кл. Христева, М. Латева 

3. Месечно заседание на комисията.   

отг.: М. Латева 



месец април: 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

1.1. Уроци по БДП; 

1.2. Петминутки; 

отг.: Кл. Христева 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.  

отг.: Елза Каварджиева 

3. Месечно заседание на комисията.  

отг.: М. Кръстева 

 

месец май: 

1. Провеждане на срочен тестови контрол. 

отг.: класните ръководители 

2. Провеждане на инструктаж за безопасно движение по пътищата по време на 

лятната ваканция с учениците от І до ІII клас. 

отг.: класните ръководители 

3. План-график за посещение на различни форми на обучение:  

3.1. Уроци по БДП; 

3.2. Петминутки; 

                                                                                                отг.: Кл.  Христева 

4. Контрол на графика за безопасно движение с училищния автобус. 

Отг.: Елза Каварджиева 

5. Месечно оперативно заседание на комисията. 

Отг.: М. Латева 

 

месец юни: 

1. Провеждане на инструктаж за безопасно поведение на пътя по време на лятната 

ваканция на учениците от IV до VІІ клас. 

отг.: класните ръководители 

2. Работа на комисията по плана за: 

     2.1. Изграждане на учебно-материална база по БДП за следващата учебна 

година; 

    2.2. Набелязване на дейности за обезопасяване района на училището;     

отг.: Комисията и Директорът 

3. Отчет на Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата  

пред колегите на педагогически съвет: 

3.1. Изпълнение на плана на комисията за учебната година; 

3.2. Внася предложение на план за следващата учебна година; 

отг.: М. Латева 

                                    


