
ОТЧЕТ  

  

на дейността на Комисията по безопасност на движението 

за учебната 2019/2020 г.  

  

  
В съответствие с плана на дейностите по безопасност на движението по пътищата за 

учебната 2019/2020 г.  бяха проведени редица дейности и мероприятия.   

В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа  запознаха 

учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището. Класните ръководители 

на V клас запознаха учениците с безопасните маршрути за движение.  

През месец септември 2019 г. бе проведена беседа в час на класа за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. Още в началото на учебната година бяха 

осигурени учебните програми по Безопасност на движението за съответните класове. 

Разработени бяха годишните разпределения по БДП за съответния клас от преподавателя, 

определен със заповед на Директора. Осигурени бяха необходимите учебни средства 

(учебници, учебни тетрадки по БДП и др.) за учениците и методически ръководства и насоки 

за учителите по БДП.  

В началото на учебната година комисията направи обход на района около училището, 

набеляза проблемите, свързани с обезопасяване на района, организиране и регулиране на 

пътното движение. Изготвени бяха инструкции за безопасно движение в района около 

училището, във връзка с ремонтните дейности по пътищата. В час на класа всички ученици 

от училището бяха запознати с тези инструкции.  

През месец октомври 2019 г. комисията подготви материал във връзка с Европейския 

ден за пътна безопасност – 13 октомври. В часа на класа класните ръководители проведоха 

беседа с учениците въз основа на изготвения материал.  

През месец ноември 2019 г. бе отбелязан Световния ден за възпоменание на жертвите 

при пътнотранспортни произшествия с брошура, разгледана и обсъдена в час на класа.  

Раздадени бяха листовки с препоръки и правила за БДП.  

В извънреден час на класа всички ученици от V до XII клас и техните учители 

отбелязаха този ден. Всеки клас получи материал по повода, изготвен от Комисията по 

безопасност на движението в училището. Проведени бяха  беседи за смисъла и значението на 

това възпоменание.   

Ученици от различни възрасти подготвиха и тематични табла, постери, рисунки и 

презентации за безопасно движение по пътищата.  

Чрез осъществените дейности учители и ученици отдадоха своята почит към жертвите 

при пътнотранспортните произшествия.   

През месец декември 2019 г. бе изготвена презентация за безопасно движение по 

пътищата.   

През месец януари 2020 г. бе изготвено табло с изведени основни правила за движение 

по пътищата.  

През месец февруари класните ръководители в часа на класа запознаха учениците с 

пътнотранспортната обстановка в района на училището и с пътнотранспортните 

произшествия в района.  

През месец февруари 2020 г. бяха анализирани резултатите от тестовете по 

безопасност на движението по пътищата за I учебен срок на учениците от V, VI, VII и VIII 

класове. Бяха набелязани пропуските, затрудненията и мерките за преодоляването им. През 



месец февруари 2020 г. с учениците от V-VIII клас бе проведено краткотрайно занимание, 

напомнящо на учениците изискванията за безопасно поведение на улицата. На учениците бе 

разяснена ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра 

видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата.  

През цялата учебна година (от 16.09.2019 г. до началото на дистанционното обучение) 

се провеждаха инструктажи по БДП-5 минутки в края на последния час за деня. 

През месец март 2020 г. бяха събрани тематични информационни материали, 

предназначени за ученици, свързани с възрастовите особености в поведението и реакциите 

им като пешеходци, пътници, велосипедисти, скейтбордисти и пр.  

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.  

  

  

  

  

  

  

                                                              Изготвил: Изабела Иванова   

                                                            /председател на Комисията по БДП/  
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