108 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ”
София, жк. Дружба 1; тел. 889 25 27; e-mail: info@108su.net
Утвърдил: …………………………….
/Лилия Тодорова-Директор на 108 СУ/

ПЛАН
ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
към 108 СУ“ Никола Беловеждов“-гр.София
за учебната 2021 / 2022 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните
образователни изисквания.
2.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за І - XІІ клас.
3.Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в
семинари и програми за обучение по БДП.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието на комисията по
БДП и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР.
2. Занятията се провеждат от класните ръководители и учителите по БДП в часа на
класа през учебната година, съобразени с конкретните специфични условия за
обучение.
3. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план
се използва: специализирана литература, учебни тетрадки, учебно методически
помагала и други.
ІІІ. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, в училището и извън него.
2. 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 и оказване на помощ в случай на нужда.
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ІV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към условията на движението по пътя.
2. Уроците по БДП да имат практическа насоченост-в защитена среда и в реални
условия.
3. Разширяване знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности,
способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията с опасен
характер, предизвикани от уличното движение.
4. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението
на учениците правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации
на пътя.
5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата с активната подкрепа на родители и
учители.
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1.Изграждане на училищна комисия по безопасност на движението по пътищата.
Срок: 03.09.2021 г.
Отг.: Директорът
2.Осигуряване на учителите по безопасност на движението по пътищата на съответните
програми по БДП.
Срок: 15.09.2021 г.
Отг.: Комисията по БДП
3.Сбирка на учителите по безопасност на движението по пътищата. Указания за
работата по БДП и запознаване с новостите в учебните програми І - XІІ клас (ако има
такива)
Срок: м. септември
Отг.: Председателят на УКБДП
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4.Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в училището във
връзка с обучението по БДП.
Срок: Постоянен
Отг.Директорът
5.Активизиране на дейността на УКБДП по отношение на прилежащата
инфраструктура и организация на движението в района на училището.
Срок: Постоянен
Отг.: Директорът
6.Подобряване на материално-техническата база по безопасност на движението по
пътищата – помагала, табла, схеми и други съобразени с новостите в учебните
програми.Обезопасяване на района на училището по отношение на достъпа на превозни
средства в двора.
Срок: Постоянен
Отг.: Директорът,
учителите по БДП
7.Да се изисква съдействие от страна на КАТ за осъществяване на дежурства в района
на училището по време на празници и други мероприятия на училището.
Срок: Постоянен
Отг.: Директорът
8.Задължително да се отразяват в електронния дневник на класа темите по безопасност
на движението по пътищата, съгласно съответните програми.
Срок: Постоянен
Отг.: Учителите по БДП
и класните р-ли
9.Безопасността на движението по пътищата да присъства винаги като точка от дневния
ред на родителските срещи. Да се определи заедно с родителите на учениците от 1. и
2.клас “Пътят на първокласника и второкласника“- маршрут за придвижване на
учениците по най -безопасния път до училище и да се изготви предложение до
общината за обезопасяване на местата с интензивно движение.
Срок: Постоянен; 30.09. 2021 г.
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Отг.: Класните р-ли на I и II клас
10.Ежедневно, в последния учебен час, да се напомня за безопасното поведение на
учениците по пътищата.
Срок: Постоянен
Отг.: Учителите
11.Часовете за изучаване на безопасност на движението по пътищата се залагат
задължително на отделен ред в Списък Образец №1.
Срок: Началото на учебната година
Отг.: Директорът
12. Отбелязване на Европейската седмица на мобилността 16.09.2021 до 22.09.2021
година чрез обявяване на Ден без загинали на пътя, които акцентира на последствията
от пътния травматизъм и за повече мерки за постигане на Визия 0. Обявяване на Ден
без автомобили на 22.09.2021 година.
Срок: 16.09.-22.09.2021г.
Отговорник: Класните р-ли,
учителите по БДП
13. „ Посланията на есенния лист“-послание към родителите и учителите, които са
водачи на МПС за спазване на правилата на движение по пътищата.
Срок:1.10.-31.10.2021 год.
Отговорник: Класните р-ли,
учителите по БДП
14. Организиране на изложба посветена на 21. ноември 2021 година- Световен ден за
възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. Гледане на
презентации, подготвени специално за случая.
Срок: 21.11.21 г.
Отг.: Комисията по БДП и учителите
15.Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи,
зелени училища, наблюдения и други) се провеждат разговори с учениците за
припомняне правилата за безопасност на движението и същите се инструктират срещу
подпис. Попълва се уведомително писмо от ръководителя на групата.
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Срок: постоянен
Отг.Учителите
16.Проверка на електронния дневник за съответствие с плановете на учителите по
БДП.
Срок: Постоянен
Отг.: Директорът
17. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и настъпила
смърт, задължително да се информира Министъра на образованието и науката и РУО
на МОН за гр. София в срок от 24 часа.
Срок: постоянен
Отг.: Председателят на комисия по БДП, Директорът

18.Да се информира Министъра на образованието и науката и РУО на МОН за гр.
София в срок от 3 дни при възникване на ПТП с ученици при наранявания.
Срок: постоянен
Отг.: Председателят на комисия по БДП, Директорът

19.При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или
смърт да се организират и проведат в едноседмичен срок заседания на Педагогическия
съвет и общоучилищна родителска среща .
Срок: постоянен
Отг.: Директорът
20. Обявяване на Деня на безопасността на движението по пътищата чрез състезание
по приложно колоездене с ученици от начален курс.
Срок: април-юни
Отговорник:началните учители

21. Да се подготви и изпрати в РУО на МОН за гр. София информация за резултатите
от възпитанието и обучението по БДП в училището за учебната година.
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Срок: 06.07.2022г.
Отг.: Председател на комисията по БДП
Планът е приет и утвърден на Педагогически съвет.

