ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич
адрес: п.код 9600 ул. „Хр.Ботев” № 6; тел. 0579/72204;
GSM:0885979741 e-mail: kmbalchik@abv.bg

Утвърждавам:………………..
Директор: Кристиана Иванова

ПЛАН
за дейностите по Безопасност на движение по пътищата
за учебната 2019/2020 година

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет/ заповед №
РД- 03-05/16.09.2019 г./и е в състав:
Председател: Василка Коджабашева
Членове: 1.Вирджиния Енчева
2. Румяна Чакова
2. Планът на комисията
Протокол№9/10.09.2019г.
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3. През учебната година обучението по БДП се осъществява по учебна
програма за обучение на учениците от I-XII, утвърдена от МОН.
4. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с ДОИ.

II.ОРГАНИЗАЦИЯ:
1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и
участието на длъжностни лица от местни организации.
2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на
директора.
3. Занятията се провеждат от класните ръководители в ЧК през учебната
годи-на по график,утвърден от директора.
4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия
план се използва: специализирана литература, тематични предавания по
радиото и телевизията, учебно-методически помагала и др.

ІІІ. ЦЕЛИ:
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и
непедагогическия персонал в училище и извън него.
2.Формиране на познания и култура на движението чрез обучение и
практически занятия.
3. 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.
4.Подобряване безопасността и пътната обстановка в района на
училището.
5.Предотвратяване на ПТП и щети.

IV. ЗАДАЧИ:
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици,
необходими
за безопасно движение и култура на пътя.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с
основните опасности на пътя, способите за тяхното предотвратяване и
защитата от различни източници.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка на преподавателите
по БДП.
5. Осигуряване знания за БДП и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
6. Създаване на оптимални условия за безопасно движение на учениците
чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа
и участие на родители и учители.
6.Съвместни действия с органите на общината за подходящи регулиращи и
ефективни
организационно-технически
защитни
мерки,съобразно
спецификата
на района на училището.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

1. Обучението по правилата за безопасно движение да се организира и
провежда в съответствие с приложението по „Безопасност на движението”
към „Указание за организиране на дейностите на общообразователните,
специалните и професионалните училища”.
Отг.: председателя на УК
Срок: 16.09.2019

2. Училищните учебни планове да се разработят при спазване на Заповед
№
РД-09-619/31.10.2000 г. на Министъра на образованието,младежта и
науката.
Отг.: преподавателите
Срок: 16.09.2019
3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни
програми и глобални теми за всеки клас,определени с указанието на МОН.
Отг.: преподавателите
Срок: постоянен
4. Преподаденият материал да се отразява задължително в дневниците на
класовете.
Отг.: преподавателите
Срок: постоянен
5. Да се осъществява постоянен и тематичен контрол върху учебния процес
по БДП и провежданите мероприятия.
Отг.: УР
Срок: постоянен
6. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
Отг.: преподавателите
Срок: постоянен
7. В началото на учебната година класните ръководители в ЧК да запознаят
учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището и набележат безопасен маршрут за придвижване до училище и дома.
Отг.: кл.ръководители
Срок: 16.09.2018 г.
8. Учителите да провеждат ежедневно „петминутка” в края на последния
учебен час за деня, като напомнят изискванията за БДП.
Отг.: преподавателите
Срок: постоянен
9. На първата родитело-учителска среща съвместно с родителите да се
определи най-безопасният маршрут от дома до училището и обратно за
учениците от І и ІІ клас.
Отг.: кл.ръководители
Срок: 09.10.2019 г.

10. Класните ръководители да организират попълване на декларации, в
които родителите декларират как ще се извършва придвижването на детето
до училище и до дома.
Отг.: кл.ръководители
Срок: 16.09.2019 г.
11. Припомняне на безопасните маршрути за движение в началото на
учебната година с учениците от ІІ-VІІ клас.
Отг.: кл.ръководители
Срок: 16.09.2019г.
12. Да се осигурят учебните програми и методически ръководства и насоки
за учителите и необходимите учебни средства за учениците по БДП.
Отг.: УР, преподавателите по БДП
Срок: 16.09. 2019 г.
13. Преподавателите по БДП да осигурят или изработят нагледни
материали за осигуряване нагледност при преподаване на предмета в
училище.При необходимост да ползват услугите на специализирани
кабинети и лектори в отдел”Пътна полиция”на МВР.
Отг.: преподавателите
Срок: постоянен
14. Да се обособи и оборудва кабинет по БДП и да се оформи кът в
училищния двор.
Отг.: УК по БДП
Срок: м.ХІ.2019 г.
15. В началото на учебната година УК по БДП да направи оглед и да
изготви предложение за обезопасяване района на училището.
Отг.: председателя
Срок:01.09.2019 г.
16. Да се освежат със специална боя пешеходните пътеки пред училището.
Отг.: УР
Срок: 14.09.2019 г.

17. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии,
походи, зелени училища, наблюдения и др.) да се провежда разговор с
учениците за припомняне правилата за БДП и същите да бъдат
инструктирани срещу подпис. Да се попълва маршрутен лист от
ръководителя на групата.

Отг.: преподавателите
Срок: постоянен
18.При възникване на ПТП с деца и ученици и настъпила смърт,
задължително се информира Министъра на МОН и РИ на МОН в срок от
24 часа.
Отг.: УР
Срок: постоянен
19. Да се информира Министъра на МОН и РИ на МОН в срок от 3 дни при
възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания.
Отг.: УР
Срок: постоянен
20. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици.
Отг.: преподавателите
Срок: 16.09.2019 г.
21.Да се проведе родитело-учителска среща по въпросите на БДП- при
необходимост.
Срок:09.10.2019 г.
Отг.УР,кл.р-ли
22.Училищното ръководство да проведе тематична проверка по
провеждането на ОВП и воденето на ЗУД по БДП.
Срок: м.октомври 2019 г.
м.април 2020 г.
Отг.директор,гл. учители

23.Да се проведе “Месец за безопасно движение”в училище.УК по БДП
да разработи план с разнообразни информационно –забавни дейности
за месеца с участието на учениците, родителите и учителите.
Срок:м.април 2020 г.
Отг.Председател на УК

Председател на комисията: ………………
/ В. Коджабашева /

