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Планът на комисията е приет на Заседание на Педагогическия съвет с  

Протокол № 18/11.09.2019г. 

 

I. Цели: 
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училището и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно 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 , и оказване на помощ в случай на опасност. 

 

II. Задачи: 
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна 

адаптация към живота. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с МПС. 

3. Разширяване на кръгозора от знания на учениците чрез запознаване с опасности в 

пътното движение, способност за тяхното предотвратяване. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно движение на учениците чрез изучаване 

правилата за движение по пътищата. 

 

III. Дейности и мероприятия: 
1. Обучението по безопасност на движението да се организира и провежда в съответствие с 

учебните програми за учебната  2019/2020 година. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: септември 2019 г.– юни 2020 г. 

2. Преподаваният учебен материал да се отразява в Дневника на класовете ( І – VІІІ клас). 

Отговорник : Класните ръководители 

Срок: септември 2019 г.– юни 2020 г. 

3. Редовно да се провеждат планираните часове по безопасност на движението . 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: плана по БДП 

4. Да се осъществява контрол върху планираните мероприятия по БДП . 

Отговорник: Директора 

Срок : септември 2019 г.– юни 2020 г. 

5. Да интегрира обучението по БД с други учебни предмети. 

Отговорник : Преподавателите 

Срок : септември 2019 г.– юни 2020г. 

6. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение за 

обезопасяване на района около училището. 

Отговорник : Комисията 

Срок: месец септември, октомври 2019 г. 

7. В началото на учебната година класните ръководители да проведат час на класа по 

въпросите с пътнотранспортната обстановка в района на училището.  Да се изработи схема на 

безопасния път от дома до училището на учениците от 1 и 2 клас. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: месец септември, октомври 2019 г. 

8. Комисията да подготви материал във връзка с Европейския ден за пътна безопасност. В 

часа на  класа класните ръководители да проведат беседа с учениците въз основа на изготвения 

материал. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: 2019 г. 



9. Да се отбележи 19.11. – Световния ден за възпоменание на загиналите при ПТП с 

няколко инициативи, проведени на обществени места, с цел да бъде привлечено вниманието на 

местната общност към проблема. 

Ученици от СУ „Иван Вазов“ да  призоват гражданите на Стара Загора да напишат на 

постери своите послания за безопасно движение по пътищата. Да се раздадат листовки с 

препоръки и правила за БДП. Съвместно с община Стара Загора да бъде осъществена 

инициативата “Пресичай на зелено, спри на червено!” В извънреден час на класа всички 

ученици от V до XII клас и техните учители да отбележат този ден. Всеки клас да получи 

материал по повода, изготвен от Комисията по безопасност на движението в училището. Да се 

проведат беседи за смисъла и значението на това възпоменание. Ученици от различни възрасти 

да  подготвят и тематични табла, постери, рисунки и презентации за безопасно движение по 

пътищата. Чрез осъществените дейности учители и ученици да отдадат своята почит към 

жертвите при пътнотранспортни произшествия. 

Отговорник: Председателя на комисията и 

класните  ръководители 

10. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците 

като участници в пътното движение . 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: месец ноември, декември 2019 г. 

11. През месец декември 2019г да бъде изготвена презентация за безопасно движение 

по пътищата. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: месец ноември, декември 2019 г. 

12. През месец януари 2020 г. да бъде изготвено табло с изведени основни правила за 

движение по пътищата. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: месец януари 2020г. 

13. През месец февруари класните ръководители в часа на класа да запознаят 

учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището и с пътнотранспортните 

произшествия в района. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: месец февруари 2020г 

14. Да се изготви списък на учениците с опасно поведение като участници в 

движението за групова и индивидуална  и  възпитателна работа.          

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: Постоянен     

15. Да се осигури необходимото методическо ръководство и насоки на учителите . 

Отговорник: Председателя на комисията 

Срок: септември 2019 г.– юни 2020 г. 

16. Да се изработят нагледни материали по БД . 

Отговорник: Председателя и членовете на 

комисията 

Срок: септември 2019 г.– юни 2020 г. 

17. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви 

предложение за обезопасяване на района около училището. 

Отговорник : Комисията 

Срок: месец септември, октомври 2019 г. 

18. Да следят за състоянието на  пешеходните пътеки около училището . 

Отговорник : Комисията 

Срок: месец септември, октомври 2019 г. и 

април 2020 г. 

19. При възникване на пътнотранспортно произшествие с ученици и настъпила смърт 

задължително да се информира Министъра на образованието и науката и РУО – Стара Загора  в 

срок до 24 часа. 



Отговорник:Директора 

Срок: септември 2019 г.– юни 2020 г.  

20. При настъпило ПТП с ученик от училището (завършило с нараняване или смърт), 

в едноседмичен срок да се проведе извънреден педагогически съвет за анализ на обучението по 

БДП в училище. 

- След още една седмица да се проведе общо училищна родителска среща по повод същото 

ПТП 

- Заедно с директора комисията изготвя доклад до МОН в срок. 

- Прави социално психологически анализ на причините довели до това ПТП. 

Отговорник:Директора 

Срок: септември 2019 г.– юни 2020 г. 

21. През месец февруари да бъдат анализирани резултатите от тестовете по 

безопасност на движението по пътищата за I учебен срок на учениците. Да бъдат набелязани 

пропуските, затрудненията и мерките за преодоляването им. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок:февруари 2020 

22. Да се проведе ,,Ден на БД“ – с викторина, състезания и др. 

Отговорник: Комисията  

Срок: месец   април, май 2020 г. 

23. През месец юни в час на класа да бъде проведена беседа с ученици от 10 клас на 

тема „Как да намалим броя на пътнотранспортните произшествия?”. 

                                                                              Отговорник: Класните ръководители 

                                                                               Срок: месец юни, 2020 

24. Да се проведе конкурс за рисунка на тема “На пътя е опасно“ за учениците от III 

клас, а най-добрите бъдат наградени. 

Отговорник : Председателя и кл. р-ли на 3 кл.                                                                                                                                

Срок: месец   април, май 2020 г. 

25. В часа по велосипедизъм учениците от IV клас да напишат съчинение на тема: 

Какво ще посъветвам моя приятел, който днес пресече булеварда на червено? 

Отговорник : Председателя и кл. р-ли на 4кл.                                                                                                                                

Срок: месец  април  2020г. 

26. Да се проведе инструктаж по БД с всички ученици . 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: месец октомври 2019г. 

27. Да се включат учители в курс по методика на преподаването по БД . 

Отговорник: Директора  

Срок: септември 2019 г.– юни 2020 г. 

28. Да се провеждат беседи с родители на непълнолетни, управляващи МПС без 

необходимото свидетелство, под въздействие на алкохол и наркотични вещества и изготвяне на 

докладни записки , които да се изпращат в сектор ,,Пътна полиция” – ОДМВР, гр. Стара Загора. 

Отговорник: Директора 

Срок: до три дни след получаване на 

информация за нарушението 

29. Да се предоставя информация в РУО-Стара Загора за подадени сигнали за 

ученици, управляващи МПС без свидетелство за управление и след употреба на алкохол и 

наркотични вещества на елeктронен aдрес: taniapalazowa@abv.bg 

Отговорник: Директора                                                                                                                                                               

Срок: ежемесечно до десето число на 

съответния месец                                                                                                                                                                                                 

30. Да бъдат анализирани  резултатите от тестовете по безопасност на движението по 

пътищата за II учебен срок на учениците от 5, 6, 7 и 8 класове. Да бъдат набелязани пропуските, 

затрудненията и мерките за преодоляването им. 

Отговорник: Класните ръководители   

Срок: юни 2020г.  



31. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзия, походи и 

др./ бе провеждан инструктаж, съгласно ПБУТ в училище и бяха припомняни правилата по БД 

срещу подпис. Попълван бе маршрутен лист от ръководителя на групата.                                                                                                  

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: Постоянен     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Г Р А М А 
 

За подобряване безопасността на движението на учениците по пътищата за периода 

2019/2020 год. 

 

Председател на комисията: Изабела Иванова 

Членове: 1. Анета Йорданова 

2. Василка Стоянова 

3. Александър Алагенски 

     

 

        I.  Цел на програмата : 
1. Възпитание и обучение на учениците по правилата на пътно движение . 

2. Повишаване на транспортната култура и дисциплина на учениците с цел 

намаляване произшествията по пътищата . 

3. Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението по БД по пътищата . 

4. Разширяване на формите на взаимодействие с родители , училищно настоятелство 

и специализирани органи за решаване на конкретни проблеми по БДП.  

 

        II. Дейности по програмата: 
1. Да се изгради с дидактически средства кът по безопасност на движението в 

училище  с цел по – ефективно обучение. 

Срок: 30 ноември 2019г. 

Отг.:Класните ръководители 

 

2. На среща с родителите да се акцентира върху поведението на учениците като 

участници в пътното движение с цел намаляване вероятността от пътнотранспортни 

произшествия. 

Срок: по график за провеждане на 

родителски срещи 

Отг.: Класните ръководители 

 

3. Да се организира среща с представител на КАТ за разясняване поведението и 

действията на учениците като пешеходци и велосипедисти. 

Срок: м. ноември 2019г. 

Отг.: Председателя на комисията 

 

4. Участие в регионални и национални кампании за опазване на участниците в 

пътното движение. 

Срок: септември 2019г. – юни 2020 г. 

Отг.: Класните ръководители 

 

5. Участие на училищното настоятелство в дейности по БДП и съдействие за 

осигуряване на спонсори за училищни мероприятия, свързани с изпълнение на Програмата. 

Срок: септември 2019 г. – юни 2020 г. 

Отг.: Директор 

 

6. Провеждане на петминутка по БДП в края на последния от часовете и отразяване 

в дневниците  за взетите учебни часове. 

Срок: ежедневно, септември 2019 г. – 

юни 2020 г. 

Отг. Всички учители 


