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УТВЪРЖДАВАМ: …………………………

Татяна Михайлова  

/Директор на 44. СУ „Неофит Бозвели”/

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА

ДВИЖЕНИЕТО

В 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Този план е част от годишния план на училището, приет с решение на педагогически съвет,

проведен на 03.09.2018г. и утвърден със заповед на директора № ............... / .............................................

___________________________________________________________________________

стр. 1



          4444. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ„НЕОФИТ БОЗВЕЛИ””

гр. София,  ул. „Плакалница” № 45

   E-mail: sou44_nbozveli@abv.bg; тел. : 02/ 945 07 11; 02/ 945 29 06

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комисията за безопасност на движението по пътищата е в състав: 

Председател: Маринела Ангелова Банковска – учител начален етап 

Членове: Зорница Никитова Дарданова-Коритарова – учител начален етап;

Надя Христова Дамянова - учител начален етап

Мария Георгиева Жухова - учител прогимназиален и гимназиален етап;

2. Планът на комисията е приет на заседание на Педагогическия съвет, проведено

на 03.09.2018 г.  

3. Обучението  по  БДП  е  задължително  и  се  осъществява  съгласно  държавните

образователни  изисквания  за  възпитание  и  обучение  по  безопасност  на

движението по пътищата и учебни помагала, избрани с решение на ПС.

4. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира

и провежда  в съответствие със:

 Закон за движение по пътищата;

 утвърдени учебни програми на МОН;

 Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по

пътищата  в  детската градина  и  българското училище;  

 Общинска  програма  за  опазване  на  живота  и  здравето  на  децата  като

участници в пътното движение 2011 – 2020 година 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Извършва  се  от  класните  ръководители  в  часа  на  класа  по  утвърдени  от

директора задължителни теми със съдействието и участието на длъжностни лица

от  местните  организации  на  Гражданска  защита,  Противопожарна  охрана,

Български червен кръст, Районно полицейско управление.

2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се

използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията и

радиото,  инструктивни  материали  от  централния  и  местния  печат,  учебно-

методически пособия и помагала и др.
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http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/kontseptsia.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/bdp/kontseptsia.pdf
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ІІІ. ЦЕЛИ

1. Опазване живота и здравето на децата на  пътя.

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  вредните фактори в

околната среда и оказване на помощ в случай на опасност.

ІV. ЗАДАЧИ

1. Формиране на система от 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 превозните средства и хората.

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните

опасности.

4. Повишаване  нивото  на  професионална  подготовка  по  отношение

преподавателска компетентност и ангажираност с въпросите на безопасността.

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на

движението по пътищата.

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез

изучаване  правилата  за  движение   по  пътищата  и  с  активната  подкрепа  на

родители и учители.

7. Ограничаване достъпа на случайни и съмнителни лица в сградите на училището

и осигуряване безопасността на децата в района му.
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V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

1. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и

глобални теми за всеки клас.

Отг.: кл. ръководители

Срок: постоянен

2. Преподаденият учебен материал да се отразява  задължително в  материалната

книга.

Отг.: кл.ръководители

Срок: постоянен

3. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на

планираните мероприятия.

Отг.: зам.-директор УД

Срок: постоянен

4. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.

Отг.: кл.ръководители

Срок: постоянен

5. В  началото  на  учебната  година  класните  ръководители  в  час  на  класа  да

запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.

Отг.: кл.ръководители

Срок: постоянен

6. Класните  ръководители  да  провеждат  ежемесечно  беседа-разговор  за

поведението на учениците като участници в пътното движение.

Отг.: кл.ръководители

Срок: постоянен

7. Учителите,  които провеждат последен учебен час да провеждат “5-минутка за

безопасност” – краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията
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за безопасност на движението и  задълженията им за безопасно поведение на

улицата.

Отг.: учители

Срок: постоянен

8. Петминутката по безопасност да бъде отразявана в материалната книга, в 

квадратчето за последния взет час.

Отг.: учители

Срок: постоянен

9. След завършване на учебните занятия учителите лично извеждат учениците до

двора и ги изчакат докато се разотидат от двора на училището.

Отг.: кл.ръководители

Срок: постоянен

10.  До края на първата учебна седмица класните ръководители,  съвместно с 

родителите определят най-безопасния маршрут на учениците от дома до 

училището и обратно за учениците от І – ІV клас.

Отг.: кл.ръководители

Срок: 23.09.2018 г.

11.  Да се изиска от родителите на учениците от І до ІV клас декларации, в които е

посочен  начина,  по  който  детето  се  придвижва  до  училището  и  обратно  –

самостоятелно или с придружител.

Отг.: кл.р-ли І-ІV кл.

Срок: м. 09.2018 г.

12.  Да се провеждат специализирани инструктажи по безопасност на движението в

началото на всеки учебен срок.

Отг.: кл. ръководители

Срок: м. 09.2018 г., м. 02.2019 г.

13.  Преди провеждането на извънкласни мероприятия, свързани с извеждането на

учениците  от  училищния  двор,  ръководителите  са  длъжни  да  проведат

извънреден инструктаж за безопасност на движението срещу личен подпис на
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учениците.  Списъците  на  инструктираните  ученици  да  се  представят  на

директора преди мероприятието заедно с план за провеждането му.

Отг.: кл.ръководители

Срок: постоянен

14. Провеждане  на  състезание  между  класовете  „Да  опазим  децата  в  пътното

движение”

Отг.: кл.ръководители

Срок: м. 04.2019 год.

15. Да се  ангажират  родители  с  подходящи професии в  оказване  на  помощ при

провеждането на мероприятията по БДП.

Отг.: кл.ръководители

Срок: постоянен 

16. Родителите  на  учениците  от  прогимназиален  етап  да  заявят  писмено,  че  са

отговорни  за  здравето  и  живота  на  децата  си,  при  условие,  че  напускат

територията на училището по време на междучасие .

Отг.: кл.ръководители

Срок: м. 09.2018 г.

17. Провеждане на беседа и практическо занятие с ученици - рискови  участници в

движението - водачи на мотоциклети, мотопеди, скутери.

Отг. Кл. р-ли гимн. етап  

Срок: м.10.2018 г.

18. Осигуряване на нагледни помощни средства за занятията по безопасност на 

движението.

Отг.: М. Банковска

 Срок: м. 10.2018 г.
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19. Организиране снабдяването на всички ученици от І-VІІ клас с учебни тетрадки

по безопасност на движението.

Отг.: кл.  р-ли, М. Банковска                                                               

Срок: м. 10.2018 г.

20. Осигуряване за ползване от учителите на:

 Методическо  ръководство  за  работа  с  учебните  тетрадки  по  безопасност  на

движението за учениците от І – VІІ клас;

 Учебник по безопасност на движението по пътищата;

 Закон за движението по пътищата и др.

Отг.: М. Банковска

Срок: постоянен

21. Организиране на училищно състезание с ученици - велосипедисти.

Отг.: учителите по ФВС

Срок: м. 04.2019 г.

22. Изготвяне на график за провеждане на часовете по безопасност на движение,

съобразен с глобални теми по класове, както следва:

 І клас с глобална тема „Отивам на училище сам” – 16 часа;

 ІІ  клас с глобална тема „Отивам на училище с обществен транспорт”  – 8

часа;                                               

 ІІІ клас с глобална тема „На пътя е опасно” – 8 часа;

 ІV  клас  с  глобална  тема  „Безопасно  преминаване  на  пешеходец  през

кръстовище” – 6 часа;                                                

 V клас с глобална тема „Моят велосипед” – 6 часа;

 VІ клас  с  глобална  тема  „Етично  взаимоотношение  между участниците  в

движението” – 6 часа;                                                 

 VІІ клас с глобална тема „Движение при особено трудни пътни условия” – 6

часа;

Отг.: кл. р-ли

Срок: м. 09.2018 г.
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23. При настъпило ПТП с ученик в срок до 24 часа да се информират: директорът на

училището,  началникът  на РУО, София-град и министърът  на образованието,

младежта и науката.  
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Приложение №1

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 

І-VІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”VІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”ІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”

2018 / 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Тема , клас, класен ръководител,хорариум: Срок

І     клас      

Главна тема:  Отивам на училище сам – 16 часа

1 Моят безопасен път до училище I
2 Безопасен път до училище и обратно I
3 Пешеходни пътеки I 

4 Правила за безопасно пресичане I
5 Пешеходен светофар I
6 Автомобилен светофар I
7 На улицата - практическо занимание I
8 Движение по пътищата през есента и зимата- практическо 

занимание
I

9 Пътни знаци II
10 Кръстовище II
11 Безопасно разстояние и скорост спрямо идващ автомобил-

практическо занимание
II

12 Моят велосипед II
13 Тротоар, банкет, опасна част от тротоара - практическо 

занимание
II

14 Пътуване с превозни средства в обществен транспорт II

15 Защо трябва да се спазват правилата за движение по

пътищата

II

16 Дисциплината в пътното движение II
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ІІ  клас

Главна тема: Отивам на училище с обществен транспорт -VІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”8

часа 

1 Мога да пресичам - правила за пресичане I
2 Моят безопасен път до училище I
3 Обществени превозни средства и спирка за обществен 

транспорт
I

4 Пътни знаци за спирките I
5 Опасните места за мен на спирката II
6 Чакам на спирката II
7 Поведението ми на пътник в превозното средство и опасните 

места в автобуса, трамвая и тролея
II

8 Моето място в лекия автомобил II

ІІІ       клас    

Главна тема: На пътя е опасно – 8 часа
1 На пътя е опасно- опасни места, как да ги позная? I
2 Зная къде и кога да пресичам I
3 С автобус, трамвай и тролейбус отивам на училище I
4 Опасните места около училище I
5 Безопасни места на пътя II
6 Пътни знаци II
7 Упражнение върху пътните знаци II
8 Преминаване през подлез и надлез II

ІVІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”      клас   

Главна  тема:  Безопасно  преминаване  на  пешеходци  през

кръстовища – 6 часа

1 Преминаване на кръстовище със светофар I
2 Преминаване на кръстовище с регулировчик I
3 Преминаване на кръстовище без регулировчик и светофар I
4 Типични ситуации при преминаване през кръстовище със 

светофар - упражнение
II

5 Ученически патрул на близкото до училище кръстовище II
6 Ученически патрул на близкото кръстовище- упражнение II

VІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”   клас    

Главна тема: Моят велосипед – 6 час
1 Безопасно движение I
2 Моят велосипед I
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3 Устройство на велосипеда /тест/ I
4 Безопасно движение по пътищата с велосипед II
5 Знам и мога да управлявам велосипед II
6 Правила за движение с велосипед II

VІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”І      клас     

Главна тема: Етични взаимоотношения между участниците в

движението -VІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”6 часа
1 Етични взаимоотношения между участниците в

движението
I

2 Пешеходецът спазва винаги правилата за движение I
3 Знам как да се държа в обществения транспорт I
4 Култура на поведение когато се придвижвам с транспорт II
5 Аз съм етичен участник в пътното движение. Мога да укажа 

първа помощ при нужда
II

6 Пасивни средства за безопасност в автомобила II

VІІ клас в 44 СУ „Неофит Бозвели”ІІ   клас   

Главна тема: Движение при особено трудни условия – 6 часа 

1 Движение при особено трудни пътни условия I
2 Трудни пътни условия - същност I
3 Как да се движим по време на поледица I
4 Да опазим себе си и другите на пътя при трудни зимни 

условия
II

5 Етично поведение на пътя при трудни и опасни условия II
6 Оказвам първа помощ при нужда вследствие злополука при 

особено трудни пътни условия
II
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