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УТВЪРДИЛ 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор 

 
 

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

І. Общи положения  

План-програмата е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

Република България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата, Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) и Планът за действие за безопасност на 

движението по пътищата на Министерство на образованието и науката за 2021г., утвърден със заповед № РД 09-660/15.03.2021г. на 

Министъра на образованието и науката.  

Планът обхваща първата година от действието на посочените документи и е обект на актуализация в началото на всяка учебна 

година. Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед 

конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат 

включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП. Планът за 

действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за 

безопасност на движението по пътищата. 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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ІІ. Мерки за БДП по цели и тематични направления: 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ 

 

No Наименование на мярката  Ефект на мярката Отговорник  

по мярката 

Индикатор и срок по 

мярката 

Източник на 

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката 

I. 

 

Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна 

стратегическа рамка 

1. Отчитане изпълнението на Плана за 

действие за БДП за 2020 г. 

Годишна отчетност на 

цялостната политика 

по БДП за 2020 г. 

Директор Информация за изпълнение  

на мерки по БДП за 2020 г. 

 на ниво училище.  

Срок:10 януари 2021 г. 

Информация за 

изпълнение на 

мерките на ниво 

училище. 

2. Разработване на годишен план-

програма за БДП на училищно 

ниво. 

Годишна плановост  

на мерки по БДП  

на ниво училище 

УКБДП 

 

Годишна план-програма за 

БДП на училищно ниво. 

Срок: ежегодно  

15 септември  

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора на 

училището. 

3. Докладване на годишното 

изпълнение на държавната 

политика по БДП пред ДАБДП. 

Годишна отчетност 

на държавната 

политика по БДП - 

състояние на БДП, 

изпълнение на 

поставените 

УКБДП; Директор 

 

Доклад от училището  

към ДАБДП за изпълнени 

годишни мерки по БДП по 

цели. Срок: ежегодно до 15 

февруари. 

Представен 

доклад от 

институцията към 

ДАБДП 
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стратегически 

цели, и приоритети, 

свързани с БДП. 

4. Планиране и финансово 

осигуряване на мерки по БДП в 

рамките на одобрените бюджети на 

институциите в системата на 

предучилищното и училищното 

образование. 

Планово и финансово 

обезпечаване на 

мерките на училищно 

ниво 

Директор  Предвиждане на устойчиво 

финансиране на мерките по 

БДП в годишните 

бюджетни разчети на 

училището.  

Срок: постоянен. 

Бюджетни 

разчети на 

училището 

Годишен доклад 

за изпълнение на 

мерките по БДП.  

II. 

 

Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на 

държавната политика в областта 

1. Изпълнение на методически 

указания на ДАБДП в изпълнение 

на НСБДП и произтичащите от 

нея документи. 

Стандартизиране  

на планирането,   

изпълнението, оценката 

и отчитането на 

държавната политика 

по БДП.  

 

УКБДП Изпълнени методически 

указания.  

Срок: постоянен. 

Информация за 

изпълнени мерки 

по БДП за целите 

на заседания на 

УКБДП 

Кореспонденция 

между 

институциите 

III.  Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за 

различните аспекти от БДП 

1. Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по БДП. 

Излъчване на ясни и 

единни послания на 

ангажираните по 

темата за БДП 

държавни институции в 

общественото 

пространство. 

Директор  Активна медийна политика. 

Срок: постоянен. 

Официална интернет 

страница на 

училището 

2. Публикуване на годишния план- Публичност Директор  Срок: 31.03.2021г. Годишен план-
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програма за 2021г. на официалната 

страница на училището 

програма за БДП, 

представен от 

директора на 

училището 

3. Провеждане на минимум 4 редовни 

заседания на УКБДП и изпълнение 

на взетите решения 

Интегриране на 

политиката по БДП в 

дейността на 

училището 

УКБДП Проведени мин. 4 редовни 

заседание на УКБДП 

Изпълнение решения от 

заседания на УКБДП  

Докладвани мерки 

на тримесечни 

заседания на 

УКБДП. Годишен 

доклад по БДП 

IV. Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, 

научните и академичните среди  

1. Участие в състезания и  конкурси 

в областта на БДП 
Интегриране на 

специализираните 

ресурси на 

гражданския, 

корпоративния, 

научния и 

академичния сектор за 

провеждане на 

експертни 

изследвания и 

анализи. 

СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, 

град Дупница 

Срок: регулярно Официална 

интернет страница 

на  СЕУ „Св. 

Паисий 

Хилендарски“, град 

Дупница 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

I.  Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата 

1. Оптимизирано обучение на деца 

и ученици по БДП в системата на 

образованието в единна 

концептуална рамка. 

Подобрено 

управление на 

дейностите за 

възпитание и 

обучение на децата и 

учениците по БДП 

Директор  Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП. 

Срок: постоянен.  

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и 
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Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

годишно в 

годишния доклад 

за изпълнение на 

2. Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти в 

системата на средното образование 

във връзка с обучението по БДП.  

Подготвени 

педагогически 

специалисти  

в областта на БДП. 

Заимстване на добри 

европейски практики. 

Директор Изпълнени мерки за 

подобряване 

квалификацията на 

специалистите по БДП в 

системата на 

образованието.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

3. Организиране и провеждане на  

извънкласни инициативи по БДП за 

децата и учениците в   СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“, град 

Дупница 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

УКБДП Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП; 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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4. Организиране и провеждане на 

регионални и общински 

извънкласни инициативи за деца и 

ученици в системата на 

образованието, свързани с 

културата на движение по 

пътищата. 

Подкрепа за 

творческите изяви на 

децата по темата за 

БДП. 

 

УКБДП Изпълнени инициативи 

по БДП за деца и 

ученици в системата на 

образованието. 

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

5. Организиране и провеждане на 

Национално състезание по БДП  

I състезателна група:  

учениците от V до VII клас 

II състезателна група: 

ученици от VIII до X клас 

Подпомага 

възпитаването и 

обучението на 

учениците в култура 

на поведение на пътя, 

свързана със 

спазването на 

общовалидните 

правила и норми за 

лична и колективна 

безопасност. 

Подкрепя учениците 

да могат да взимат 

самостоятелни и 

адекватни решения в 

различни ситуации на 

пътя, като осъзнават 

действията си и носят 

пряка отговорност за 

това. Подпомага 

възпитаването на 

качества от значение 

за общото личностно 

развитие като 

УКБДП 

 

Организирана и 

проведена олимпиада по 

БДП  

Срок:  

Училищен кръг до 

28.02.2021 г.; 

Общински кръг до 

28.03.2021 г.; 

Областен кръг до 

16.05.2021 г.;  

Национален кръг: 

04.06. до 06.06.2021 г.  

18.06. до 20.06.2021 г. 

Годишен доклад за 

изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 
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информираност, 

култура в 

отношенията, 

съобразителност, 

уважение към 

общността и 

правилата. Чрез 

състезанието могат да 

се проследят и някои 

резултати на 

учениците, придобити 

в следствие на 

обучението по БДП. 

6. Национална ученическа 

викторина по безопасност на 

движението “Да запазим децата на 

пътя” 2021 за ученици от 1 до 4 

клас и от 5 до 7 клас  

Подкрепя 

изграждането на 

умения и навици за 

действие в условията 

на пътното движение 

и формиране на 

култура за безопасно 

поведение на пътя. 

УКБДП Срок: 

Училищен кръг – 

02.2021г. 

Общински кръг-02-

03.2021 

Областен кръг – 04. 2021  

Национален кръг-11-

13.05.2021 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 

7.  Републикански шампионат по 

правилата на Международния 

алианс по туризъм (ФИА) -по 

безопасност на движението и 

приложно колоездене и участие в 

европейски шампионат за деца 

велосипедисти по правилата на 

ФИА. 

Подкрепя усвояването 

на знания за 

правилата за 

движение и 

формиране на 

практически умения 

за адекватно и 

безопасно поведение в 

пътна обстановка; 

Установяване на 

знания и умения за 

УКБДП; 

община Дупница,   

 

Срок: 

04 – 06 2021 г. 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 
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повреди и управление 

на велосипед. 

8.  Републикански шампионат 

“Младежта за безопасност на 

движението” - по безопасност на 

движението и приложно 

колоездене 

Популяризиране 

движението за 

безопасност и 

култура на безопасно 

поведение в пътна 

обстановка. 

Повишаване на 

техниката и умението 

за управление на 

велосипедистите при 

спазване на 

правилата по БДП. 

Подпомагане на 

усвояването на 

приложните елементи 

от специализираните 

програми по БДП и 

медико-санитарна 

защита. 

УКБДП; 

община Дупница,   

СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град 

Дупница 

Срок:  

04 – 07. 2021 г. 

Протоколи от 

класирането на 

учениците. 

9.  Ограничаване на рисковете от ПТП 

при осъществяване на организиран 

превоз на деца, свързан с учебна 

и/или извънучебна дейност в 

системата на предучилищното и 

училищно образование.  

Осигуряване на 

безопасен транспорт за 

учениците в 

средищните училища.   

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и 

ученици в пътните 

превозни средства. 

директор  Изпълнени мерки за 

ограничаване на 

рисковете от ПТП при 

осъществяване на 

организиран превоз на 

деца.  

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 
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10. Провеждане на кампании на 

институциите в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици.  

 

Подготвени деца и 

ученици в областта 

на БДП. 

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, 

свързани с  

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

УКБДП Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта 

на БДП, насочени към 

деца и ученици.   

Срок: постоянен. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

11. Провеждане на кампания „Пътят 

на първокласника“.  

Определяне на най-

безопасния маршрут 

от дома до училище и 

обратно и 

идентифициране на 

препятствия и 

проблемни точки - за 

родителите на всички 

ученици на първата 

родителска среща са 

коментирани 

проблемите и 

изискванията по 

пътната безопасност, 

включително и с 

участие на 

представители от 

Пътна полиция. 

Учители I – IV клас 

в СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град 

Дупница 

Изпълнени кампанийни 

областта на БДП, 

насочени към ученици 

от начален етап на 

основното образование 

Срок: 

15.09 – 30.09.2021 г. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

12. "Посланията на есенния лист" 

връчат своите послания за 

спазване на правилата за 

движение по пътищата, 

прикрепени към есенен лист, на 

Фокусиране на 

вниманието на 

децата, учениците, 

водачите на МПС и 

на всички участници 

УКБДП Изпълнена кампания в 

областта на БДП, 

насочени към деца и 

ученици 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 
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водачите на МПС. в движението върху 

необходимостта от 

засилване на 

вниманието и 

бдителността в 

есенно-зимните 

условия. 

Срок:  

01.10. – 31.10.2021 г. 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

13. Активизиране на дейността на 

училищните комисии в 

развитието на средата за обучение 

по БДП и прилежащата пътна 

инфраструктура и организация на 

движението в непосредствена 

близост до училището.  

Формиране у 

учениците на 

съзнателно и 

отговорно 

отношение към 

въпросите на 

личната безопасност 

и тази на околните, 

придобиване на 

основни 

допълнителни 

знания и умения за 

разпознаване и 

оценка на опасните 

ситуации и вредните 

фактори в околната 

среда, и оказване на 

помощ в случай на 

опасност . 

УКБДП Дейност на УКБДП 

Срок: постоянен. 

Отчети за 

дейността на 

УКБДП 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

II. Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП 

1. Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

УКБДП Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно, 29 юни. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 
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План-програмата е утвърдена със заповед № 0167/07.10.2021 г. на директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

 

 

 

 

 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

2. Отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността,  

Международния ден за безопасност 

на движението по пътищата,   

Европейския ден без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и 

др. 

Популяризиране на 

политиката за БДП. 

УКБДП Организирани и проведени 

мероприятия. 

Срок: ежегодно. 

Докладвана от 

отговорниците 

информация – 

регулярно за 

заседания на 

УКБДП и годишно 

в годишния доклад 

за изпълнение на 

политиката по 

БДП. 

III. Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП  

1. Прилагане на комплекс от мерки по 

БДП спрямо работещите в СЕУ 

„Св. Паисий Хилендарски“, град 

Дупница 

 

Предпазване на  

работещите в 

училището от ПТП 

при служебното им 

взаимодействие с 

пътната система.  

Директор  Функциониращи 

системи от мерки по 

БДП в училището. 

Срок: постоянен. 

Системи от мерки 

по БДП в СЕУ „Св. 

Паисий 

Хилендарски“, град 

Дупница 
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П Л А Н 

 

за дейностите 

по безопасност на движението по пътищата 
 

за учебната 2021/2022 година 

 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

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

 

ПРИОРИТЕТИ: 

1. 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. 

 

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

 

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. 
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5. Осъществяване на системни дейности, целящи подобряване нивото на безопасността в района на училището, чрез подходящи 

регулиращи и ефективни организационно-технически защитни мерки. 

 

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. 

 

8. Осигуряване на безопасен междуселищен превоз на ученици  в съответствие с разпоредби на министъра на образованието и науката 

и нормативни актове на други компетентни органи. 

 

 

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 VІІI клас и методическа и помощна литература. 

                                               Срок: м. 10. 2021 г. 

                                               Отг. председателят на УКБДП 

 

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 на пътя. 

                                            Срок: постоянен 

                                            Отг. учителите 

  

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

                                             Срок: постоянен 

                                             Отг. учителите 
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4. Класните ръководители от начален етап съвместно с родителите на учениците да определят най-безопасния маршрут от дома до 

училището и обратно. 

                      Срок: първата седмица на учебната година 

                     Отг. кл. ръководители 

 

5. Да се проведе превенция на детската пътна безопасност съвместно с Кампанията на МВР „Децата тръгват на училище. Да ги пазим 

на пътя!” 

                                               Срок: по план на РПУ 

 

6. В края на всеки последен учебен час за деня задължително учителите да напомнят на учениците правилата за безопасно поведение и 

пресичане на пътното платно и спазване на мерките за безопасност в условията на COVID-19.                              

 Срок: постоянен 

  Отг. учителите  

 

7. Изложба „Да опазим децата по пътищата” – отбелязване на Световния ден на възпоминание на жертвите от ПТП (тази година е 21 

ноември). 

 Срок: 09 – 13.11.2021 г. 

 Отг. УКБДП 

    

8. След края на учебните занятия учителите да придружават учениците от І до ІV клас до пешеходната пътека на училището. Освен 

това в училищните и общинските автобуси да има по един учител, който да придружава пътуващите учениците до съответното 

населено място. Този учител трябва да следи за реда в автобуса, за поставянето на предпазни колани от учениците и спазването на 

приетите мерки в условията на COVID-19.   

                                             Срок: постоянен 

                                             Отг. учителите 

  

9. Училищната комисия по БДП 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 
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10. Организиране и провеждане на състезание по майсторско управление на велосипед посветено на 19 април „Международен ден на 

велосипеда”.          

  Срок:  м.04.2022 год. 

 

11. Да се проведат 10-минутни беседи с участието на служители на КАТ за пътна безопасност с учениците от ПГ и І до ІV клас по 

график. 

  Отг. класните ръководители 

  Срок: м.11.2021 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. Директорът;  

       учителите 

 

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 VIII клас. 

                                      Срок: постоянен 

                                      Отг. Директорът;  

       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 

                                    Отг. учителите 
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2. Директорът утвърждава тематичните планове на учителите и графика за провеждане на обучението по БДП във всеки клас. 

                                       Срок: м.09.2021 г. 

 

3. 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. Обезопасяване района на училището /главен път/ с необходимата пътна маркировка, ограничаваща скоростта на движение на МПС. 

                                     Срок: м.11.2021 г. 

                                     Отг. Директорът;  

      КАТ 

 

2. Провеждане на учебните занимания и с участието на представител/и на КАТ – тема: „Просто спазвай правилата”. 

                                     Срок: м.04.2022 г. 

                                      Отг. класните ръководители 

                                                      

 

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет, проведено на 06.10.2021 г. (Протокол №1),  

и е утвърден със заповед № 0167/07.10.2021 г. на директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 


