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Настоящият план е обсъден на заседание на Педагогическия съвет - 
Протокол №13/04 септември 2020 година и е утвърден със заповед на директора РД-10-818/04 

септември 2020 г. 



ОСНОВНА ЦЕЛ: 
Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност и            
тази на околните чрез спазване на правилата за движение по пътищата и ограничаване броя              
на пострадалите деца в пътнотранспортни произшествия. 
 
ПРИОРИТЕТИ: 

1. Първоначално и продължаващо обучение на учителите, преподаващи в училище         
„Безопасност на движението по пътищата“. 

2. Подобряване на учебната материално-техническа база и дидактическо осигуряване        
на възпитанието и обучението по безопасност на движение по пътищата. 

3. Формиране на знания и умения, способстващи изграждането на поведенчески         
навици за отговорност и дисциплина, самосъхранение и етични взаимоотношения         
между участниците в пътното движение. 

4. Осъществяване на дейности, целящи подобряване нивото на безопасността в района          
на училището, чрез информиране на местната власт. 

5. Разширяване формите на взаимодействие и партньорство с родителите, Общинската         
администрация, органите на МВР, социални представители и граждански        
обединения за решаване на конкретни проблеми, свързани с безопасността на          
движението по пътищата. 

 
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 
А/ Обучение на учителите. 
 

№ Дейност Отговорник Срок 
1. Обобщена информация за   

включване на учителите в    
първоначални и продължаващи   
обучения по методика на    
преподаването на безопасност на    
движението по пътищата. 

Юлиянка Петрова м. юни 2021 год. 

2. Включване на учителите в    
семинари и инициативи, свързани с     
обучението на учениците по БДП и      
поведението им на пътя,    
особености на учебния процес по     
БДП от І до VІІ клас. 

Мирена Бъчварова при наличие на 
обявени семинари и 

инициативи 
 

3. Създаване на организация по    
провеждане на обучения /курсове    
за оказване на първа долекарска     
помощ със съдействието на    
оторизирани обучителни  
организации, които да са насочени     

Юлиянка Петрова м. октомври 2020 г. 



към две групи служители –     
новопостъпващи и всички останали 

 
Б/ Подобряване на учебната материално-техническа база и дидактическо осигуряване 
 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Преглед и описване на наличната     
методическа и помощна   
литература и дидактически   
материали за обучение по БДП от І       
до VІІ клас.  

Любомира Иванова 
Юлиянка Петрова 

м. ноември  2020 г. 

2. Изготвяне на предложение за    
закупуване на методическа и    
помощна литература и   
дидактически материали за   
обучение по БДП от І до VІІ клас. 

Любомира Иванова м. декември 2020 г. 

 
В/ Формиране на знания и умения, способстващи изграждането на поведенчески          
навици за отговорност и дисциплина, самосъхранение и етични взаимоотношения         
между участниците в пътното движение 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Обучение на учениците от първи     
клас за преминаване през    
пешеходна пътека и светофар 

Класните 
ръководители на 

първи клас 

първата седмица на 
учебната година 

2. Обучение по безопасност на    
движението по пътищата в    
учебните часове с подчертано    
практически характер с цел    
формиране на конкретни умения за     
безопасно поведение на децата и     
учениците по пътя. 

Педагогически 
специалисти на 

учителски 
длъжности с 

възложена НПР по 
БДП 

по време на 
учебните занятия 

3. Интегриране обучението по БДП с 
учебното съдържание по другите 
учебни предмети. 

Всички 
педагогически 
специалисти на 

учителски 
длъжности  

по време на 
учебните занятия 



4. Класният ръководител съвместно с    
родителите на учениците от І до ІV       
клас да определят най-безопасният    
маршрут от дома до училището и      
обратно. 

Класни 
ръководители 

 
 

първата седмица на 
учебната година 

5. В края на всеки последен учебен      
час за деня, учителите провеждат     
„5 минутка” за правилата за     
безопасно поведение на пътя.  

Всички 
педагогически 
специалисти на 

учителски 
длъжности с 

последен учебен час, 
вкл. часа на за 

организиране и 
провеждане на 

спортни 
дейности/дейности в 

ГЦОУД 

по време на 
учебното време 

6. Провеждане на срочна тестова    
проверка и оценка, оформена в два      
екземпляра. Вторият екземпляр на    
картата за тестова проверка и     
оценка се съхранява в училище до      
края на етапа на обучение. 

Педагогически 
специалисти на 

учителски 
длъжности с 

възложена НПР по 
БДП 

в края на всеки 
учебен срок 

7. Провеждане на инициативи на    
тема: „Уверен пешеходец ли съм?”     
с участието на служители на КАТ      
за пътна безопасност с учениците     
от І-VІІ клас 

Мирена Бъчварова 
Юлиянка Петрова 

по график през 
учебното време 

8. Включване на ученици от    
училището в дейности по    
Националния календар за   
извънучилищните дейности на   
МОН за учебната 2020/2021 г.,     
свързани с БДП. 

Мирена Бъчварова периодично през 
учебната година  

 
 

9.  Запознаване на всеки ученик с     
правилата за безопасен превоз и     
движение по пътищата  

Класни 
ръководители 

м. септември 2020 г. 
- м. октомври 2020 г. 

в часа на класа 



10. Провеждане на инструктаж по    
правилата за безопасно движение    
по пътищата на учениците    
(периодичен: в началото на    
учебната година, преди всяка    
ваканция; извънреден: в случай    
при настъпили ПТП и при други      
извънредни обстоятелства)  

Класни 
ръководители 

първи учебен ден; 
преди всяка 

ваканция през 
учебно време 
в случай при 

настъпили ПТП и 
при други 

извънредни 
обстоятелства 

11. Провеждане на инструктаж по    
правилата за безопасно движение    
по пътищата на педагогически    
специалисти, работници и   
служители (начален, периодичен   
и/или извънреден)  

Д. Смиленова, 
длъжностно лице, 

определено да 
отговарят за 

безопасността и 
здравето при работа  

Срок в съответствие 
с Наредба № РД-07-2 
от 16 декември 2009 

г. за условията и 
реда за 

провеждането на 
периодично 
обучение и 

инструктаж на 
работниците и 

служителите по 
правилата за 

осигуряване на 
здравословни и 

безопасни условия 
на труд 

 
Г/ Осъществяване на дейности, целящи подобряване нивото на безопасността в          
района на училището, чрез информиране на местната власт. 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Оглед на района на училището и      
изготвяне на предложение до    
специализираните органи за   
обезопасяване на улиците,   
ограждащи училищния двор (при    
необходимост). 

Любомира Иванова м. май 2021 год. 
при констатирана 

необходимост 

 
Д/ Разширяване формите на взаимодействие и партньорство с родителите,         
Общинската администрация, органите на МВР, социални представители и        



граждански обединения за решаване на конкретни проблеми, свързани с         
безопасността на движението по пътищата 
 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Инициатива „Пътят на   
първокласника“ 

Мирена Бъчварова 
Класни 

ръководители на 
паралелките в 1 клас  

м. септември 2020 г. 

2. Провеждане на учебните   
занимания с учениците от    
представител на КАТ на тема:     
„Безопасно участвам в   
движението“. 

Юлиянка Петрова по график през 
учебното време 

3. Осъществяване на дейности в    
Дните на безопасността на пътя в      
периода 16.09.2020 г. – 22.09.2020     
г. с мото „Остани жив! Пази      
живота“  

Юлиянка Петрова 
Мирена Бъчварова 
Любомира Иванова 

в периода от 
16.09.2020 г. до 

22.09.2020 г. вкл. 

4. Организиране на прояви за    
отбелязване на Световния ден в     
памет на жертвите на катастрофи 

Мирена Бъчварова  
Юлиянка Петрова 

м. ноември 2020 год. 

5. Провеждане на седмица на тема:     
“Пътна безопасност”. 

Любомира Иванова 
Юлиянка Петрова 

м. март 2021 год.  

 
 

 


