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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“   
2600, гр. Дупница, ул. ”Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

www.souphd.info, souphd@abv.bg  

 
 

 

П Л А Н 

 

за дейностите по безопасност 

на движението 

 

Учебна 2017/2018 година 

 
 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 

Спазване на правилата за движение по пътищата и намаляване броя на пострадалите деца в 

пътнотранспортни произшествия. 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

 

1. Възпитание и обучение на учениците по безопасност на движението по пътищата с цел 

формиране на знания и умения, способстващи изграждането на поведенчески навици за 

отговорност и дисциплина, самосъхранение и етични взаимоотношения между участниците 

в пътното движение. 

2. Първоначално и продължаващо обучение на учителите, преподаващи в училище 

„Безопасност на движението по пътищата“. 

3. Подобряване на учебната материално-техническа база и нейното обзавеждане с 

необходимите съвременни технически средства за ефективно обучение. При възможност да 

се закупят  светлоотразителни жилетки или елементи, които  да се закрепят за облеклото 

или ученическите раници. 

 

4. Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението по безопасност на 

движението по пътищата. 

5. Осъществяване на системни дейности, целящи подобряване нивото на безопасността в 

района на училището, чрез подходящи регулиращи и ефективни организационно-

технически защитни мерки. 
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6. Разширяване формите на взаимодействие и партньорство с родителите, Общинската 

администрация, органите на МВР, социални представители и граждански обединения за 

решаване на конкретни проблеми, свързани с безопасността  на движението по пътищата. 

7. Взаимодействие с чуждестранни институции, участие в проявите, провеждани от 

международни организации и Европейската икономическа комисия по безопасност на 

движението. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

А/ Създаване и развиване на учебно-материалната база по безопасност на движението 

по пътищата. 

 

1. Осигуряване на учебните програми за обучение по БДП от І до VІІ клас и методическа 

и помощна литература. 

                                               Срок: 10. 2017 

                                               Отг. Председател на комисията по БД 

2. Обучението по безопасност на движението по пътищата в учебните часове да има 

подчертано практически характер с цел формиране на конкретни умения за безопасно 

поведение на децата и учениците по пътя. 

                                            Срок: постоянен 

                                            Отг. Учителите по БД 

3. Да се интегрира обучението по БД с учебното съдържание по другите учебни предмети. 

                                             Срок: постоянен 

                                             Отг. Учителите  

4. Класният ръководител съвместно с родителите на учениците от І до ІV клас да 

определят най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно. 

                      Срок: първата седмица на учебната година 

                     Отг. Кл. ръководител 

5.  Да се проведе превенция на детската пътна безопасност съвместно с Кампанията  на 

МВР „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!“ Наред с полицейските акции за 

контрол,  пътните полицаи да влязат в училището, за да напомнят на ученици и родители 

основните правила за безопасност, а на 15 септември техният призив за спазване на 

основните правила за движение да бъде специално насочен към първокласниците. 

                                             Срок: 15-21.09.2017 год. 

6.Включване в инициативата „Спаси живот, карай безопасно!“ – част от „Европейски ден 

без загинали по пътя“ съвместно с РПУ – Дупница 

 Срок: 21.09.2017 г. 

 Отг. Класни ръководители, БМЧК 

7.В края на всеки последен учебен час за деня, задължително учителите да напомнят на 

учениците правилата за безопасно поведение и пресичане на  пътното платно.                              

                                             Срок: постоянен 

                                             Отг. Учителите  

8.Отбелязване на Световния ден на възпоминание на жертвите от ПТП. 

  Срок: 20 – 24.11.2017 г. 



3 

 

  Отг. Комисия по БДП    

9. Учителите да придружават учениците от І до ІV клас до пешеходната пътека на 

училището или  в края на учебния ден да се погрижат лично или чрез друг възрастен 

роднина да изпратят детето  до училищния вход. 

                                             Срок: постоянен 

                                             Отг. Учителите  

10. Участие в училищни, общински и областни викторини-състезания по БДП. Повишаване 

на мотивацията на учениците за участие в състезания. 

                                             Срок : през учебната година 

                                             Отг. Учителите по БД 

11. Училищната комисия по БД да следи за безопасността на движението в района на 

училището. При възникнала опасност да сезира ръководството на  училището, общинската 

комисия по БДП. 

                                           Срок: постоянен 

                                           Отг.Членовете на Комисията 

12. Провеждане на седмица на безопасността по пътищата на тема: „Безопасност на 

пешеходното движение“. 

                                                     Срок:  май 2018 год. 

13. Да се проведат 10-минутни беседи с участието на служители на КАТ за пътна 

безопасност с учениците от І до ІV клас по график. 

  Отг. класните ръководители 

  Срок: 20.12.2017 г. 

 

Б/ Квалификация на учителите. 

 

1. Повишаване квалификацията на учителите в курсове по методика на преподаването на 

безопасност на движението по пътищата. 

                             Срок: постоянен 

                                             Отг. Директора, учителите по БД 

2. Участие на учителите в семинари, свързани с обучението на учениците по БДП и 

поведението им на пътя, особености на учебния процес по БДП от І до VІІ клас. 

                                       Срок: постоянен 

                                       Отг. Директора, учителите                                          

 

 

 

 

 

 

В/ Контрол на обучението по безопасност на движението по пътищата. 

 

1. За определяне качеството на обучение по БДП на всеки ученик да се провежда срочна 

тестова проверка и оценка, оформена в два екземпляра. Вторият екземпляр на картата за 

тестова проверка и оценка се съхранява в училище до момента, в който ученикът учи в него. 

                                    Срок: края на всеки учебен срок 
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                                    Отг. Учителите по БД 

2. Директорът утвърждава тематичните планове на учителите и графика за провеждане на 

обучението по БДП във всеки клас. 

                                       Срок: до 14.09.2017 г. 

4. Директорът контролира изпълнението на учебните тематични планове и графика за 

провеждане на обучението по БДП. 

                         Срок: съгласно плана за контролна дейност        

                         Отг. Директорът 

 

 

Г/ Съвместна дейност с други институции. 

 

1.Проучване на възможностите за включване в проекти по международни и български 

програми, свързани с безопасността на движението по пътищата. 

                                     Срок: учебна 2017/2018 година 

                                     Отг. Председател УКБДП       

2.Обезопасяване района на училището /главен път/ с необходимата пътна маркировка, 

ограничаваща скоростта на движение на МПС. 

                                     Срок: месец IX.2017 год. 

                                     Отг. Директор, КАТ 

3.Провеждане на учебните занимания с учениците от първи до седми клас от представител 

на КАТ на тема: „Безопасно участвам в движението“. 

                                     Срок: месец ІV. 2018 год. 

                                      Отг. Класните ръководители 

                                                      

 

Планът е приет на заседание на ПС, проведено на 07.11.2017 г. 

 (Протокол № 2) и е утвърден със заповед № 0393/08.11.2017 г на 

директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 


