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№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговорници 

Дейности 
1 Организиране и провеждане на обучението на учениците по правилата за 

безопасно движение в съответствие с утвърдена  от министъра на образованието 

и науката концепция 

Учебна 

2020/2021 г. 

Председател на УК 

2 Преподаване на учебния материал съгласно утвърдените учебни програми и 

глобални теми за всеки клас 

Учебна 

2020/2021 г. 

Председател на УК 

3 Провеждане на задължителните часове по безопасност на движението (БДП) Съгласно 

график 

Учители по класове 

4 Осъществяване на контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на 

планираните мероприятия 

Учебна 

2020/2021 г. 

Председател на УК 

5 Интегриране на обучението по БДП с другите учебни предмети Учебна 

2020/2021 г. 

Учители по БДП 

6 Оглед и изготвяне на предложение за обезопасяване на района на училището в 

началото на учебната година 

м. 09. 2020 г. УКБДП 

7 Запознаване на учениците с пътно-транспортната обстановка в района на 

училището в първия за годината час на класа 

м. 09. 2020 г. Класни 

ръководители 

8 Ежедневно провеждане в края на учебните часове "5-минутка"  краткотрайно 

занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на 

движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата. 

Учебна 

2020/2021 г. 

Учители  

9 Определяне на безопасен маршрут от дома до училището и обратно за 

учениците от I и II клас съвместно с родителите 

м. 09. 2020 г. Класни 

ръководители 

10 Попълване на декларации от родителите, в които да определят кой ще води и 

ще прибира детето от училище или то само ще се придвижва до дома  за 

учениците от I и II клас. 

м. 09. 2020 г. Класни 

ръководители 

11 Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от III и IV 

клас. 

м. 09. 2020 г. Класни 

ръководители 

12 Осигуряване на учебни програми по БДП по класове. м. 09. 2020 г. Директор 

13 Осигуряване на учебни средства и помагала за учениците по БДП Учебна 

2020/2021 г. 

УКБДП 

14 Осигуряване на необходимите методически ръководства и насоки за учителите м. 09. 2020 г. Директор 

15 Анкета с родителите на ПГ и първокласниците за състоянието на маршрутите м. 11. 2020 г. УКБДП 



от дома до училище, с оглед осигуряване на безопасно движение на децата по 

улиците 

16 Изготвяне на инструктаж и график за ползване на кабинета по БДП по класове 

съгласно седмичното разписание 

м. 09. 2020 г. УКБДП 

17 Срещи с представители на ПУ – гр. Садово за обсъждане проблемите на 

безопасността на движението и набелязване на конкретни мерки. 

Учебна 

2020/2021 г. 

УКБДП 

18 Провеждане на състезателни и забавни игри с правилата за движение в 

кабинета по БДП в заниманията по интереси с групите за целодневно обучение. 

 

м.01-02.2021г. УКБДП и учители 

–целодневно 

обучение                         

19 Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия 

по БДП. 

Учебна 

2020/2021 г 

Класни 

ръководители 

20 Изпращане на информация до Началника  на регионалното управление на 

образование в срок от 24 часа при възникване на пътно-транспортно 

произшествие (ПТП) с деца и ученици и настъпила смърт 

Постоянен 

 

Директор 

 

21 Изпращане на информация до Министъра на образованието и науката и РУО на 

МОН в срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при 

наранявания 

Постоянен 

 

Директор 

 

22 В едноседмичен срок провеждане на педагогически съвет и общоучилищна 

родителска среща при ПТП с дете или ученик от училището, завършило с 

нараняване или смърт  

Постоянен 

 

Директор, класни 

ръководители 

23 Изпращане на информация в РУО за ученици, пострадали при ПТП през лятото. Постоянен Директор 

24 Изпращане на информация в РУО за работата в училището по БДП през 

учебната година. 

 

м. 07. 2020 г. УКБДП 

25 Провеждане на инструктажи по БДП с учениците Периодично 

през годината 

и преди 

лятната 

ваканция 

УКБДП 

26 Включване на учители в квалификационен курс по методика на преподаване на 

БДП. 

 

Съгласно 

регистър 

УКБДП, директор 

 

 



Мероприятия 
1 Провеждане на инициативи по БДП във връзка с Дни на безопасността на 

движението 16.09. – 22.09.2020 г. 

м. 09. 2020 г. УКБДП 

2 Отбелязване на Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-

транспортни произшествия – 15.11.2020 г.   

м. 11.2020 г. УКБДП 

3 Провеждане на „Ден на БДП“– викторини и състезания с учениците от НЕ м. 05. 2021 г. УКБДП 

    
 

 

 

 

 
 


