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СТАТУС НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  
 
1. Комисията е избрана на заседание на ПС и е в състав: 
                   Председател: Кръстинка Христова 
                   Членове:       1. Милена Илиева Илиева 
                                          2.Надежда Георгиева 
 
2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет – 
    Протокол №1/2.ІХ.2015 година. 
 
3.Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и се осъществява в 
съответствие с държавните образователни изисквания. 
 
4.Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари  
и обучителни програми по  Безопасност на движението. 
 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ 
1. Извършва се от директора на ОУ”Отец Паисий”с.Овчарово,община Добричка със 

съдействие на длъжностни лица от местните организации на МВР, Противопожарна 
охрана и др. 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед от директора. 
3. Занятията се провеждат от класните ръководители в Час на класа през учебната година,    
    съобразени с конкретните специфични  условия за обучение. 
4. При подготовката за учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се    
    използва: специализирана литература, инструктивни материали от централния и местния   
    печат, учебно-методически помагала. 
 
 
ІІ. ЦЕЛИ 
  1.Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогически персонал. 

2.Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с 
безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни знания и умения за 
разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори при тяхното участие в движението 
по пътя и оказване на първа помощ в случай на нужда. 
 
 
 
ІІІ. ЗАДАЧИ 
1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната  
   адаптация към условията на движението по пътя. 
2 Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности,  
   способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер,   
   предизвикани от уличното движение. 
3.Повишаване на нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и   
   неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на   
   пътя. 
4.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище към   
   дома. 
 
 
 



 
 
 
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
                                                  м. ДЕКЕМВРИ 

1. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното разпределение на класните   
    ръководители. 

                                                                                                   отг: преподавателите по БДП   
2. Провеждане на петминутка – ежедневно в последния учебен час за съответния клас,която 
се отразява в материалната книга.                                                                                                        
                                                                                                     отг: всички учители 
3. УКБДП да запознае учителите по БДП с новостите в обучението по БДП. 
                                                                                                     отг:УКБДП 
4. Дейности по обезопасяване района на училището. 
    4.1.Възстановяване на капаците на шахтите. 
                                                                                                      отг: работника 
    4.2. Изрязване на изсъхналите клони на дърветата в училищния двор преди зимния сезон   
           съвместно с е-оn.                                                                                                                                       
                                                                                                      отг: Директора  
5. Закупуване на дидактически табла по БДП. 
                                                                                                      отг: Директора и комисията 
6. Провеждане на заседание на УКБДП. 
 
 
                                                         м. ЯНУАРИ 
7. Провеждане на уроци по БДП,предвидени в годишното разпределение на класните    
    ръководители.  
                                                                                                       отг: преподавателите по БДП 
8. Провеждане на петминутка.                            
                                                                                                       отг: всички учители 
9. Организиране и провеждане не срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички  
    ученици от 1-ви до 8-ми клас. 
                                                                                                       отг: преподавателите 
10. Контрол по обезопасяване на района на училището и предприемане на мерки при зимни   
      условия. 
                                                                                                       отг: работник по поддръжката 
11. Дейности по обезопасяване района на училището- проверка на уличното осветление в  
      района на училището. 
                                                                                                       отг: всички учители 
12. Провеждане на заседание на УКБДП. 
 
 
                                                          м.  ФЕВРУАРИ 
13. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното разпределение на класните 
ръководители. 
                                                                                                          отг: преподавателите по БДП 
14. Провеждане на петминутка. 
                                                                                                          отг: всички учители 
15. Отчитане на резултатите от срочните тестове. 
                                                                                                           отг: преподавателите 
16. Обезопасяване района на училището, съобразено с лошите метеорологични условия-
заледяване, навявания. 
                                                                                                           отг: дежурни учители 
17. Провеждане на разяснителна кампания с родителите за разясняване на безопасния     
      маршрут до училището и безопасно пътуване в личните превозни средства. 



                                                                                                           отг: класните ръководители 
18. Обогатяване на учебно-материална база с нови помагала. 
                                                                                                           отг:  директор,УКБДП 
 
19. Приемане на план-график за провеждане на училищно състезание по БДП в начален курс. 
                                                                                                                 отг: началните учители 
20. Изграждане на площадка за велосипедисти. 
                                                                                                                 отг:  УКБДП 
21. Месечно заседание на УКБДП. 
 
  
                                                              м. МАРТ 
22. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното разпределение на класните 
ръководители.                                                   
                                                                                                               отг: преподавателите по БДП 
23. Провеждане на петминутка. 
                                                                                                              отг: всички учители 
24. Посещение на курс за квалификация на преподавателите по БДП. 
                                                                                                              отг: директора 
25. Провеждане на училищното състезание по БДП.       
                                                                                                              отг: началните учители    
26. Периодична информираност на родителите на деца с рисково поведение на пътя. 
                                                                                                              отг: преподавателите 
27. Провеждане на заседание на УКБДП. 
 
 
                                                            м.  АПРИЛ 
28. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното разпределение на класните 
ръководители. 
                                                                                                               отг: преподавателите по БДП  
29. Провеждане на петминутка. 
                                                                                                               отг: всички учители 
30. Участие в общинско състезание по БДП. 
                                                                                                               отг: УКБДП 
31. Направа на методически пособия за работа в часовете по БДП. 
                                                                                                               отг: преподавателите по БДП 
32. Месечно заседание на УКБДП. 
 
 
                                                             м. МАЙ 
33. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното разпределение на класните 
ръководители.                                                                                      
                                                                                                              отг: преподавателите по БДП 
34. Провеждане на петминутка. 
                                                                                                              отг: всички учители 
35. Участие в областното състезание по БДП / ако отборът се класира / . 
                                                                                                              отг: УКБДП 
36. Провеждане на срочен тестови контрол. 
                                                                                                              отг: преподавателите по БДП 
37. Месечно заседание на УКБДП. 
 
 
                                                             м. ЮНИ  
33. Провеждане на уроци по БДП, предвидени в годишното разпределение на класните 
ръководители.                                                                                      



                                                                                                             отг: преподавателите по БДП 
34. Провеждане на петминутка. 
                                                                                                              отг: всички учители 
 
35. УКБДП докладва пред ПС:  
      35.1. Изпълнение на Плана на комисията за учебната година. 
      35.2. Предлага за обсъждане и приемане План за следващата учебна година. 
      35.3. Разглеждана на предложение за подобряване на материално-техническата база за   
               следващата учебна година. 
36. Представяне на информация за резултатите от тестовите работи. 
                                                                                                              отг: преподавателите по БДП 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Председател: 
                                                                                                              /Кр. Христова/ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        


