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ДИРЕКТОР ............................
/К. КРУМОВА/

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО
БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА
УЧЕБНАТА 2020 – 2021г.

УКПДП е избрана на заседание на педагогически съвет и е в състав:
Председател: Светлана Борисова
Членове:
1. Катерина Старкова
2. Емилия Валентинова
I. Организация

1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните
образователни изисквания.
2. Организацията се извършва от Директора на СУ ,,Гео Милев, Трън със съдействието
на членовете на комисията.
3. Занятията се осъществяват от квалифицирани учители (класни ръководители),
определени със заповед от Директора. Задължителните часове по БДП са заложени в
годишната преподавателска заетост на същите.
4. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I – Х клас и
модули – за XI и XII клас.
5. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план
се използва: специализирана литература, материали от централния и местния печат,
учебно - методически помагала и др.
II. Цели
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогически
персонал в СУ ,, Гео Милев‘‘, Трън
2. Формиране у учениците на:
- съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с безопасност на
движението по пътищата;
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- основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации;
- трайни навици за безопасно движението по пътя и оказване на помощ в случай на
нужда.
III. Задачи
1. Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно поведение на
пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за
личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа
помощ.
2. Разширяване кръгозора на знания на учениците чрез запознаване с основните
опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с
опасен характер, предизвикани от уличното движението.
3. Чрез повишаване нивото на знания да се намали безотговорността и неумението
правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации.
4. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в
часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации и др/.
5. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за
подобряване на материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение по БДП.
6. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и
отправяне на предложения до Община Трън за подобряване организацията на
движението в района на училището и обезопасяването му.
7. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за
повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на
иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното
съдържание.
8. С учениците от I до VII преподавателите да провеждат "5-минутка" краткотрайно
занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и
задълженията им за безопасно поведение на улицата.
IV. Дейности и мероприятия
1. В началото на учебната година да се организира в района на училището
дежурство на служителите на КАТ.
Отговорник: УКБДП
2. Провеждане на родителски срещи с родителите и учениците от 1-ви до 4-ти
клас, за указания и изработване на безопасен маршрут на всяко дете.
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Отговорник: Класните ръководители.
3. В началото на учебната година класните ръководители в Часа на класа да
запознаят учениците с пътно транспортната обстановка в района.
Отговорник: класните ръководители
4. УКБДП информира педагогическия съвет и Колегията за организацията на
обучението по БДП през годината.
Отговорник: УКБДП
5. УКБДП разработва организационна сема за снабдяване на учениците с учебни
тестове и тетрадки по БДП през учебната година.
Отговорник: УКБДП и ЗДУД
6. Ежедневно провеждане на петминутка в края на последния час – напомняне
на учениците за изискванията за безопасност на движението и задължението им за
безопасно поведение на улицата при връщане у дома.
Отговорник: учителите
7.

Контрол за провеждане на петминутка в I-ви – VII -ми клас.
Отговорник: ЗДУД

8. Изготвяне на график за квалификацията на учителите по БДП.
Отговорник: УКБДП
9. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на
всички ученици от I-ви до ХII-ти клас.
Отговорник: класните ръководители
V. Действия при ПТП с ученици и/или учители.
1. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и/или учители
от СУ ,,Гео Милев‘“, при които има пострадали, директорът задължително информира
Началника на РУО-Перник, както следва:
- по телефона – до 1 час след узнаване за възникналото ПТП;
- с писмен доклад, съдържащ информация за пострадалите и за предприетите действия
за уведомяване на родителите и институциите, имащи отношение към случилото се –
след изясняване на обстоятелствата, в срок до 24 часа след узнаване за възникналото
ПТП.
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2. При ПТП с ученици, в рамките на една седмица от възникване на ПТП, се провежда
извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието на обучението по БДП в
училище и причините за възникналото ПТП. В същият срок се провежда и
общоучилищна родителска среща и извънреден инструктаж по безопасност и здраве
при работа с учениците.

