144 СУ “Народни будители”
с разширено и профилирано изучаване на музика, изобразително изкуство и хореография

гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57
Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg, www.144sou.bg

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет
с Протокол 12/13.09.2019 година и е утвърден със заповед № 646-28/16.09.2019 г.
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав:
Председател: Весела Тодорова
Секретар: Красимир Иванов
Членове: Владислав Бояджиев, Антоанета Белова, Анна Гашевска,
Ивайло Величков, Кънчо Костадинов, Росица Атанасова, Анелия
Карчева
2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет –
Протокол № 12/13.09.2019 година
3. През учебната 2019/2020 г. обучението ще се осъществява по учебна
програма, утвърдена от МОН и съгласувана с Началника на Гражданска
защита на Република България.
4. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с
държавните образователни изисквания.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на 144 СУ “Народни будители” и участието на
СБА – Младост, КАТ – гр. София, Гражданска защита, Български червен
кръст, Организация „Би бит” и медицинската сестра в училище.
2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на
директора.
3. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през
учебната година.
4. При подготовката на учебните занятия и за реализиране на настоящия
план се използват: специализирана литература, тематични предавания по
телевизията и радиото, инструктивни материали от централния и
местния печат, учебно-методически помагала и други.
ІІІ. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и
непедагогическия персонал в 144 СУ 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 опасност.
ІV. ЗАДАЧИ
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1. Формиране на система от специални знания, умения и навици,
необходими за успешната адаптация към живота.
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за
адекватно поведение в ежедневните контакти с обстановката на пътя.
3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с
основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата
на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от различни
източници.
4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на
безопасността и неумението правилно да се определи собственото
поведение при екстремни ситуации.
5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите на
движението по пътищата. Поддържане на готовност за своевременен и
адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в
случай на необходимост;
6. Формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение
при бедствия, отговорно отношение
към въпросите за личната
безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа
помощ
7. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на
учениците чрез изучаване на правилата на движение и с активната
подкрепа на родители и учители.
V. ФОРМИ
 Теоретическо и практическо обучение на учениците;
 Провеждане на семинари, тренинги, практикуми и
учителите;
 Превантивна дейност;

други с

III. Мероприятия за изпълнение на основните задачи:
1.Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и
глобални теми за всеки клас.
Срок: постоянен

Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли в нач. етап.

2. В изпълнение на ЗДП и ППЗДП и Заповед РД 09-2684/20.09.2018г.на МОН,
обучението на учениците от 1-12 клас да се провежда, като предвидения уч.
материал се разпределя по следния начин:
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 1 клас с глобална тема “Отивам на училище сам“- 9 часа;
 2 клас с глобална тема „Пресичам безопасно“- 6 часа;
 3 клас с глобална тема „На пътя е опасно“ – 6 часа;
 4 клас с глобална тема „Моят велосипед“ -6 часа;
 5 и 6 клас с глобална тема „Път, пътни знаци и МПС“ – 5 часа;
 7 клас с глобална тема „Пътна карта, пътни знаци и ПТП“ – 5 часа;
 8 клас с глобална тема „Движение при извънградски условия“ – 4 часа;
 9 клас с глобална тема „Път, знаци и действия на водача“ – 4 часа;
 10 клас с глобална тема „Правоспособност на водачите, нарушения и
наказания“ – 4 часа;
 11 клас с глобална тема „Транспортна култура“ -1 час;
 12 клас с глобална тема „Транспортна култура и ПТП“ -1 час.
Учебният процес да се провежда в ЧК чрез въвеждане на подтеми. Учебното
съдържание се планира тематично в началото на учебната година.
Срок: 15.09.20179г.

Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли в нач. етап.

3. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на
планираните мероприятия.
Срок: постоянен,

Отг: УР

4. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в Дневника на
класа.
Срок: постоянен

Отг: преподаватели по БДП

5. Да се осигурят необходимите учебни средства /помагала, табла, тестове по
БДП/ за учениците и методични ръководства за учителите. Да се обособи нова
площадка по БДП на двора до шахматното поле.
Срок: 2.10.2019 г.

Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли
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6. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни дисциплини.
Срок: постоянен, Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли в нач. етап.
7. В началото на учебната година класните ръководители да запознаят учениците
с пътно-транспортната обстановка в района на училището.
Срок: 21.09.2019 г.,

Отг: Кл. ръководители

8. Кл. ръководители да проведат разговор-беседа за поведението на учениците
като участници в пътното движение.
Срок: 21.09.2019 г.,

Отг: Кл. ръководители

9. Да се осигури обезопасяване района на у-щето съвместно с общинските
ръководства, като се направи преглед на:
 пътната сигнализация и маркировка на улиците около у-щето;
 съоръженията, монтирани пред входовете на у-щето – предпазни
мантинели;


изкуствените препятствия за принудително намаляване на скоростта на
МПС и дали са боядисани в контрастен цвят.

 да се издаде заповед за забрана на достъпа на превозни средства до двора,
за системно наблюдение на пътната инфраструктура, както и да се
уведомяват компетентните органи за необезопасени участъци.
Срок: 15.09.2019г.

Отг: комисия по БДП, УР

10. Да се използват пълноценно кабинета и площадката по БДП.
Срок: постоянен, Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли в нач. етап.
11. Да се закупят велосипеди със средства по 129 ПМС и да се осъществява
подготовка на учениците за състезания по приложно колоездене на училищно и
столично ниво.
Срок: постоянен,

Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли в нач. етап.

12. Директорите на училища и детски градини със съдействието на РИО да
осигуряват обучение чрез квалификационни курсове в присъствена, очно5
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задочна и дистанционна форма, от обучаващи институции, одобрени от
МОН за:
- Придобиване на квалификация по методика на преподаване на БДП (за
учителите – по учебна документация, утвърдена от министъра на
образованието и науката);
- Периодично обучение на 4 години (актуализиране и поддържане на
знанията на учителите по БДП съобразно изменения в нормативната база).
Срок: м. Март,
Отг: учил. ръководство
13. Кл. р-ли на 1 и 2 клас да раздадат на всяко дете декларация, в която да се
определи придружител до и от у-ще или детето ще си ходи само. Да се избере
най-безопасният маршрут за прибиране съвместно с родителя. Може да се
предложи на Районното ръководство да обезопаси най-натоварените маршрути.
Срок: 21.09.2019 г.,

Отг: Кл. ръководители на 1 и 2 кл.

14. Припомняне на най-безопасните маршрути за движение на 3 и 4 кл.
Срок: 21.09.2019 г.,

Отг: Кл. ръководители на 3 и 4 кл.

15. В 5 и 6 клас да се сформират Ученически патрули за съдействие при
провеждане на училищни и извънучилищни мероприятия.
Срок: 15.11.2019 г.

Отг: комисия по БДП

16. Всички учители от 1-8 клас в края на последния час да провеждат 5-минутка:
напомняне правилата за БДП при връщане в къщи. Това да се отразява в дневника
на класа.
Срок: постоянен

Отг: Всички преподаватели

17. След завършване на уч. занятия началните учители да извеждат децата навън
и да ги изчакат да се разотидат.
Срок: постоянен

Отг: Всички преподаватели

18. Да се заложат на отделен ред в Списък – Образец 1 часовете по БДП.
Срок: 15.09.2019 г.

Отг: УР

19. Да се ангажират родители в оказване на помощ при мероприятия по БДП.
Срок: постоянен
Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли
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20. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии,
наблюдения, походи, зелени училища, турнета, концертни изяви и други) да
се провеждат инструктажи с учениците за припомняне на правилата на
безопасност на движение и същите се инструктират срещу подпис. Попълва
се маршрутен лист от ръководителя на групата. Родителите попълват
декларация за информирано съгласие. Да се съобщи в РУО за
мероприятието.
Срок: постоянен

Отг: Всички преподаватели

21. Да се осъществи контакт с Центъра по БДП в р-н Младост за осигуряване на
лектори-специалисти пред 1-4 клас и се изготви график.
Срок: 2.10.2019 г.

Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли

22. При възникване на ПТП с деца и настъпила смърт, задължително се
информира Министъра на МОН и РИО в срок от 24 часа.
Срок: постоянен

Отг: УР

23. При възникване на ПТП с нараняване на деца и у-ци в 3-дневен срок се
информира Министъра на МОН и РУО.
Срок: постоянен

Отг: УР

24. . При възникване на ПТП с нараняване или смърт на деца и у-ци в
едноседмичен срок се организира ПС и обща родителска среща.
Срок: постоянен

Отг: УР

25. В края на 1 и 2 уч. срок да се извърши тестова проверка на знанията по БДП
за всеки клас.
Срок: м. Януари , май-юни. 2019 г.

Отг: преп. по БДП

26. В края на уч. година да се изготви инф. справка за състоянието на обучението
по БДП.
Срок: 15.06.2019 г.

Отг: комисия по БДП

27. На всяка родителска среща да се обръща внимание на БДП.
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Срок: постоянен

Отг: преподаватели по БДП и кл. р-ли

28. Да се организират родителите в начален етап за купуване на
светлоотразителни лентички и монтирането им върху раниците и облеклото на
децата.
Срок: 05.10.2019 г.,

Отг: Кл. ръководители на 1-4 кл.

29. Да се поканят представители на Пътна полиция за лекция пред 12 клас
непосредствено преди абитуриентския бал.
Срок: 10.05.2020 г.

Отг: Комисия по БДП

30. Да участваме в Националната викторина по БДП, Републиканския
шампионат по пътна безопасност и приложно колоездене за деца по правилата на
Международната автомобилна федерация (Европейски конкурс по пътно обучение).
Срок: 15.05.2020 г.

Отг: комисия по БДП

Изготвил:…………………..
/Весела Тодорова/
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