
 

 

  

 



 

 

При подготовката на учебните занятия по БДП и  реализирането на 

настоящия план се използва: специализирана литература, инструктивни 

материали от централния и местния печат, учебно-методически помагала и 

др. 

 

         ІІ.Цели 

 

1.Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в СУ „ св. Климент Охридски“ 

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; 

овладяване на умения за  оказване на първа помощ в случай на нужда  

3. Изграждане на култура у учениците като участници в движението по 

пътищата 

4. Изграждане на гражданска позиция по въпросите за отношението към 

собствената и чуждата безопасност       

 

 ІІІ.Задачи 

 

1.Формиране на система от специални умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към условията на движението по пътя 

2. Рзширяване кръгозора на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, начини за тяхното предотвратяване и защита на учениците от 

опасности, свързани с движението по пътищата 

3. Участие на учениците в различни инициативи на местно и национално 

ниво 

4.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на 

учениците от училище до дома им 
 

ІV. Дейности и мероприятия  

 

 Обучението  на учениците в часовете за БДП  се осъществява по 

глобални теми, съобразени с възрастта и по график – I-IV клас , V-VIII 

клас. 

Срок: през годината  

Отг: кл.ръководители I-IV,V-VIII кл. 

Зам.- директори по УД  

Месец септември 

1. Приемане на План на УКБДП  на педагогически съвет. 

                                                         Отг.: Председател на УКБДП 



 

 

2. Провеждане на родителски срещи с родители на учениците 

от начален етап- указания за изработване на безопасен 

маршрут на всяко дете 

Отг.: кл. ръководители НЕ 

3. Разработване на организационна схема за снабдяване на 

учениците с учебни помагала и материали за темите по БДП. 

 Отг. : кл. ръководители, Председател на 

УКБДП 

4. Участие на учениците от училището в Международния ден 

без загинали по пътищата – 26.09.2016 

Отг: кл.ръководители , Председател на 

УКБДП  

5. Изготвяне на тематично разпределение на учебното 

съдържание по БДП. 

Отг: кл.ръководители I-IV клас, V-

VIIIклас 

Зам.- директори по УД  

6.Приемане план за учебни екскурзии на сбирки на МО 

                                                   Отг.: Председатели на МО 

 

Месец Октомври 

1..План- график за посещения на различните форми на обучение по 

БДП 

       1.1.Урок по БДП – II - ри класове        

2.2.Петминутка в І и VIII класове  

                                                   Отг.: Зам- директори по УД 

 

4.Контрол за нивото на осигуряване на учениците с учебни помагала 

по темите - 1-8 класове 

                                                             Отг.: Председател, членове на УКБДП 

5.Месечно работно заседание на УКБДП. 

                                                             Отг.: Председател на УКБДП 
 

Месец Ноември 

1.План-график за посещение на различни форми на обучение: 

      1.1.Урок по БДП – VІ клас 

     1.2.Петминутка – ІІI клас 

                                                                        Отг.:Зам – директори по УД 

2.Отбелязване на 19.11.- Световен ден за възпоменание на загиналите 

при ПТП. 



 

 

Отг.: Председател и 

членове на УК по БДП 

3.Месечно работно заседание на УКБДП. 

                                                           Отг.: Председател на УКБДП 

 

Месец Декември 

1.План-график за посещение на различни форми на обучение: 

      1.1. Урок по БДП- VІІ клас 

    1.2. Петминутка – ІV клас 

                                                                     Отг.: Зам.- директори  УД 

2.Месечно работно заседание на УКБДП. 

                                                          Отг.: Председател на УКБДП 

 

Месец Януари 

1.Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка 

по БДП на всички ученици от 1-8 клас. 

2.План – график за посещение на различни форми 

      2.1.Урок по БДП- VІІІ клас 

2.2.Петминутка- ІІІ клас  

Отг.: Зам.- директори  УД 

3. Изготвяне на Доклад за дейността на УКБДП през I учебен срок  

Отг.: Председател на УКБДП 

 

Месец Февруари 

1.Информация от УКБДП пред Педагогическия съвет за 

ефективността на обучението по БДП по отношение на: 

  1.1.Урокът 

    1.2.Петминутката 

    1.3.Резултати от срочните тестове 

    1.4. Участие в различни инициативи и мероприятия 

    1.5.Работа с ученици 

                                                                Отг.: Председател на УКБДП 

2.Провеждане на викторини и състезания по класове. 

                                                                Отг.: Кл. ръководители 

3.План- график за посещение на различни форми 

    3.1.Урок по БДП- ІХ клас 

    3.2.Петминутка- ІI и VI класове 

Отг.: Зам.- директори  УД 

5.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

Месец Март - Април 

1.Изготвяне на кътове с материали по БДП по класове 

Отг.:Кл. ръководители 



 

 

2.Съвместна дейност с общинското ръководство за обезопасяване района 

на училището 

 Отг.: Зам.- директор АСД 

3.План –график за посещение: 

3.1.Урок по БДП- Х клас 

3.2.Петминутка- V клас 

 Отг.: Зам.- директори  УД 

4.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

5.Преди всяко напускане на училищната сграда / екскурзии,походи, 

наблюдения/да се провежда беседа с учениците за напомняне на правилата 

за безопасност на движението и се проведе инструктаж срещу подпис. 

 Отг.: учители 

6.Провеждане на състезание между класовете ”Ден по Безопасност 

на движението” -  V – VI класове 

Отг.:учители V- VI класове 

 

Месец Май 

1.Тестово оценяване на знанията и уменията на учениците от 1-8 

клас. 

 Отг.: Кл.ръководители 

2 .Вътрешно-училищна викторина”Да запазим децата на пътя” II – III 

класове 

 Отг.: Кл. ръководители 

4.Месечно оперативно заседание на УКБДП - Изготвяне на Анализ и 

Доклад за дейността през учебната година 

                                                             Отг.: председател и членове на УКБДП 

 

Месец Юни 

1. Доклад и анализ по изпълнението на Плана на УКБДП на 

заседание на ПС 

 


