ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 2, тел.: 03543/2232, e-mail: school@ou-hr-botev-dorkovo.com

проект

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Училищната комисия по безопасност на движението е в състав:
Председател: Румяна Мастравчиева
Членове:
1. Александър Кръстев
2. Елена Гивечева
3. Катерина Гарданска
2. През учебната 2022/2023 година обучението по безопасност на движение по пътищата се
осъществява по програми за обучение, утвърдени със Заповед №РД 09 – 2684/20.09.2018 г. на
Министъра на образованието и науката, както следва:
Етап
на
образование

Начален

Клас

Област на
компетентност

Тематично
направление

1. Правила за движение на
пешеходец.
2. Пътна сигнализация.
I клас
3. Пътни превозни
средства.
1. Правила и култура 4. Зрителни, слухови
на поведение на пътя възприятия и ориентиране в
пространството.
1. Безопасно пресичане
2. Пътна сигнализация.
2. Пътна среда
3. Пътни превозни
II клас
средства.
4. Зрителни, слухови
възприятия и ориентиране в
3. Перцептивни
пространството.
умения за безопасно 1. Пътна сигнализация.
поведение на пътя
2. ППС на две колела.
III клас
3. Зрителни, слухови
възприятия и ориентиране в
пространството.
1. Пътна сигнализация.
2. Опасни пътни
Ситуации
IV клас
3. Зрителни, слухови
възприятия и ориентиране в
пространството.

Задължителен
минимален
брой
часове

9

6

6

6

1. Пътна среда.
2. Пътни превозни
средства.
3. Пътна
сигнализация.
4. Поведение на
пътя.

V клас

Прогимназиален

VI клас

1. Пътна среда.
2. Правила и култура
на поведение на
пътя.
3. Перцептивни
умения за безопасно
поведение на пътя.

VII клас

1. Пътна мрежа.
2. Видове ППС.
3. Сигнализиране на
движението с пътни знаци.
4.Конфликти на пътя.

1.Пътищата в Р. България.
2.Сигнализиране на
движението с пътни знаци.
3. Специални моторни
превозни средства.
4. Конфликти на пътя.
5. Зрение и безопасност на
движение.
1.Ориентиране при
пътуване.
2.Моторни превозни
средства на две колела.
3.Пътна сигнализация.
4. Конфликти на пътя.
5. Зрение и безопасност на
движение.

5

5

5

3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 5 и ал. 3
от Наредба №13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование.
II. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците в района на училището и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната
безопасност, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните
ситуации на пътя.

III. ЗАДАЧИ
1. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението
по пътищата.
2. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване
правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ
1. Изготвяне на план за работа на УК по БДП.
Срок: 09.09.2022 г.
Отг.:УК по БДП

2. Планиране на обучение по БДП в плана на класа.
Срок: 14.09.2022 г.
Отг.:Класните ръководители
3. Провеждане на родителски срещи по класове и провеждане на инструктаж по БДП на
родителите и учениците от І – VІІ клас. Изработване на безопасен маршрут на всяко
дете от І клас.
Срок: 14.09.2022 г.
Отг.: Кл. ръководители
4. Обезопасяване на района в и около училището съвместно с общинското ръководство и
въвеждане на забрана за влизането и паркирането на МПС в училищния двор и пред
централния вход на училището.
Срок: 14.09.2022 г.
Отг.:Кмет, Директор
5. Разработване на организационна схема за снабдяване на ученици с учебни тетрадки по
БДП.
Срок: 15.09.2022 г.
Отг.:Председателят на УК по БДП,
Класните ръководители
6. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки по БДП.
Срок:30.09.2022 г.
Отг.:Членовете на УК по БДП
7. Анализ на изпълнението на мерките за обезопасяване района на училището и изготвяне
на нови предложения при необходимост.
Срок: 28.10.2022 г.
Отг.:УК по БДП
8. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като участници в
пътното движение.
Срок: Постоянен
Отг.:Класните ръководители
9. Провеждане на „ПЕТМИНУТКА” по БДП в края на всеки последен час.
Срок : постоянен
Отг. Учителите по предмет
Учителите в ЦОУД
10. Отразяване на преподаваното учебно съдържание по БДП в електронните дневници на
паралелките.
Срок : постоянен
Отг. Класните ръководители
11. Организиране и провеждане на атестация по БДП за учениците от I до VII клас.
Срок:В края на І и ІІ уч. срок
Отг.:Класните ръководители

12. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и други) да се провеждат инструктажи с учениците за припомняне
правилата за безопасност на движението. Същите да се регистрират в съответната книга
за инструктаж.
Срок : постоянен
Отг.: Ръководителите на групи
13. Отчитане на дейността на УК по БДП пред Педагогическия съвет по отношение на:
• Урокът по БДП;
• Петминутката;
• Резултатите от срочните тестове;
• Работата с рискови деца и ученици.
Срок: В края на І и ІІ уч. срок
Отг.:Председателят на УК по БДП
14. Да се информират задължително Министъра на образованието и науката и Началника
на РУО - Пазарджик при ПТП с ученик в срок от 24 часа при смъртен случай и в срок до
3 дни при нараняване.
Срок : постоянен
Отг.: Директор
15. Да се организира и проведе в едноседмичен срок заседание на педагогическия съвет и
общоучилищна родителска среща при настъпило ПТП с ученик от училището,
завършило с нараняване или смърт.
Срок : постоянен
Отг.: Директор
16. Обсъждане на идеи за обновяване на материалната база за осъвременяване на
обучението по БДП за следващата учебна година.
Срок:30.04.2023 г.
Отг.:УК по БДП,
Класните ръководители

