ПЛАН
за работата на комисията по безопасност на движението по пътищата

Обучението на учениците от І до VІІ клас по правилата за безопасно движение по
пътищата се организира на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за
движението по пътищата /ДВ, бр.20 от 1999 г. ,изм в ДВ бр.39 от 20май2011г./ и утвърдената
от министъра на образованието и науката Система за организация и управление на дейностите,
свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ в
системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед №РД091289/31.08.2016г., Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република
България за подобряване на БДП за периода 2011-2020г./Решение на МС №946/22.12.2011г./,
както и Заповед № РД 09-2684/ 20.09.2018г. за утвърждаване на програми за обучение на
учениците по БДП.
І. Обучението на учениците от І до VІІ клас се провежда като предвидения учебен
материал и се разпределя равномерно през учебната година, както следва:
1. За І клас - 9 часа; ( практически умения -6 часа, теоретични знания – 3 учебни часа)
-

Моят безопасен път до училище и обратно;

-

Моят робот знае безопасен път до училище;

-

Пешеходна пътека;

-

Аз не пресичам сам;

-

Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците;

-

Двуколесни пътни превозни средства;

-

Знам къде съм;

-

Знам къде са пътните превозни средства;

-

Знам къде са другите.
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2.

За ІІ клас – 6 часа ( 3 учебни часа практически умения и 3 учебни часа теоретични

знания);
-

Улиците до моето училище;

-

Моят робот знае къде да пресича;

-

Алгоритъм за безопасно пресичане;

-

Пътен светофар за регулиране движението на превозни средства;

-

Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус, лек автомобил;

-

Виждам и чувам пътните превозни средства.

3. За ІІІ клас - 6 часа (4 учебни часа практически умения и 2 учебни часа теоретични
знания);
-

Път. Елементи на пътя;

-

Велосипед;

-

Пътен светофар за велосипедисти;

-

Безопасни места за управление на велосипед;

-

Моят робот спазва сигналите на светофара;

-

Знам къде са пътните превозни средства.

4. За ІV клас - 6 часа ( 3 учебни часа практически умения и 3 учебни часа теоретични
знания);
-

Пътни знаци. Пътна маркировка;

-

Кръстовища;

-

Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство;

-

В населено място. Извън населено място;

-

Виждам пътните превозни средства;

-

Чувам пътните превозни средства.

5. За V клас - 5 часа ( 3 учебни часа практически умения и 2 учебни часа теоретични
знания);
-

Скоростен път. Автомобилен път;
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-

Моторни превозни средства;

-

Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно предимство и
пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана;

-

Конфликти на пътя;

-

Виждам – предвиждам.

6. За VІ клас" - 5 часа (2 учебни часа практически умения и 3 учебни часа теоретични
знания);
-

Видове пътища. Пътна мрежа;

-

Пътни знаци със задължителни предписания и даващи допълнителна информация;

-

Моторни превозни средства със специален режим на движение;

-

Алкохол. Влиянието му върху водача;

-

Сензорни характеристики на зрението( острота на зрението, периферно зрение,
нощно зрение).

7. За VІІ клас - 5 часа (3 учебни часа практически умения и 2 учебни часа теоретични
знания);
-

Карта на пътищата в България и автомобилна навигация;

-

Мотопед. Устройство и действие на двутактов двигател;

-

Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др., допълнителни
табели;

-

Скорост. Пътнотранспортни произшествия;

-

Сензорни характеристики на зрението. Цветово виждане.

ІІ. Организиране на обучението по безопасност на движението.
1. Разработката на настоящия план е съобразен със Заповед №РД 09-1289/31.08.2016
г. на министъра на образованието и науката, както и Заповед № РД 09-2684/
20.09.2018г. за утвърждаване на програми за обучение на учениците по БДП през
учебната 2021/2022 г.

Срок: 02.09.2021г.
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Отг.: Директор
2. Часовете за изучаване на правилата за безопасно движение по пътищата е заложен
в определен ред Списък - Образец №1;
Срок: 02.09.2021 г.
Отг.: Директор
3. Да се осигурят учебните програми по БД, както и необходимите учебни средства
/учебници, учебни тетрадки по БД/ за учениците и ръководствата и насоки за
учителите;
Срок: 17.09.2021 г.
Отг.: Директор
4. Да се търси помощта и съдействието на общинското ръководство и училищното
настоятелство за обезопасяване на района на училището;
Срок: 17.09.2021 г.
Отг.: Директор, Председател на УН
5. Да се планира квалификационна дейност с учителите, които ще преподават
правилата за безопасно движение по пътищата;
Срок: 10.09.2021 г.
Отг.: Директор
6. За всеки ученик от І и ІІ клас да се определи съответно с родителите му найбезопасният път от дома до училището и обратно и се закупят светлоотразителни
елементи. На учениците от ІІІ и ІV клас да се припомнят безопасните маршрути за
тяхното движение;
Срок: 17.09.2021 г.
Отг.: Кл.ръководители І-ІV клас
7. Преподаваният материал, съгласно съответните учебни програми, се отразява
задължително в дневника на всеки клас ;
Срок: постоянен
Отг.: Зам.- директори

5

8. С учениците от І – VІІ клас се провеждат ежедневно в края на последния час "5минутка" - краткотрайно занимание, напомнящо безопасността на движение и
задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при връщане вкъщи.
След завършването на учебните занятия учителите извеждат учениците до улицата
и ги изчакат да се разотидат;
Срок: постоянен
Отг.: Учителите
9. Да се извършва текущ контрол на учебния процес по БДП;
Срок: постоянен
Отг.: Зам.- директори
10. При възникване на ПТП с деца и ученици задължително се информира министъра
на образованието и науката и РУО на МОН в срок от 24 часа, при смъртен случай и
в срок от 3 дни - при нараняване;
Срок: постоянен
Отг.: Директор
11. При настъпило ПТП с ученик от училището, завършило с нараняване или смърт, в
едномесечен срок да се организират и проведат заседания на Педагогическия съвет
и общоучилищна родителска среща;
Срок: постоянен
Отг.: Директор
12. В училищната библиотека да се оформи кът по безопасност на движението, като
материалите периодически се актуализират с цел ангажиране вниманието на
учениците;
Срок: постоянен
Отг.: Комисията по безопасност на
движението
13. При организиране на учебни екскурзии, преходи, излети, "зелено" и "бяло" училище
както и други извънучилищни мероприятия, учителите напомнят и изискват от
учениците да спазват правилата за безопасност на движението; спазват Наредбата
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за специализирана закрила на деца на обществени места, както и Наредбата за
детските и ученическите туристически пътувания в сила от 27.12.2016г., приета с
ПМС №365/21.12.2016Г., обн. ДВ БР.103/27.12.2016г.
Срок: постоянен
Отг.:Организаторите на мероприятия
Директор
14. С учениците велосипедисти да се организират и проведат училищни състезания под
мотото: "Младежта за безопасност на движението“ в три кръга - училищен,
регионален, републикански;
Срок: постоянен
Отг.: Учител по физ.възпитание и
спорт
15. В края на учебната година да се подготви и изпрати в РУО на МОН информация за
работата в училището по БД през учебната година;
Срок: 30.06.2022 г.
Отг.: Директор
Настоящият план е приет на заседание на ПС на 02.09.2021 г. с Протокол №12
Утвърден със заповед № 334 /02.09.2021г.

ДИРЕКТОР:………………………
/Т. Танева/

