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ГОДИШЕН ПЛАН
на Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023
година

Настоящият план е съобразен със Стратегията на МОН за изпълнение на Националната
стратегия на Република България за подобряване безопасността на движението по
пътищата за периода 2021-2030 г. и с Плана за действие 2021 година за безопасност на
движението по пътищата на Министерството на образованието и науката, утвърден със
Заповед № РД09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.
Учениците от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ влизат в училището от южните входове на сградата,
минавайки през училищния двор, като с това се ограничава съприкосновението с
интензивното движение на автомобили по ул. „Ген. Столетов“ и ул. „Цар Иван Шишман“,
избягвайки предпоставки за инциденти и гарантирайки по – голяма безопасност и опазване
здравето на учениците.
Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните
образователни изисквания.
Основна цел на обучението е формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение
към въпросите, свързани с безопасността на движението по пътищата, основни знания и
умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации, създаване на трайни навици за
безопасно движение по пътя и оказване на помощ в случай на нужда.
Основни задачи:
1. Създаване на система от знания и умения у учениците за правилно поведение на пътя и
отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и тази на околните.
2. Да се намали безотговорността и неумението правилно да се определя собственото
поведение в екстремни ситуации.
3. Увеличаване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, способи
за тяхното предотвратяване и защита на участниците в уличното движението.
4. Придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.
В ГПЧЕ „Ромен Ролан“ обучението по БДП се провежда от класните ръководители в Час на
класа, като се прилагат съответните програми: за учениците от VIII до X клас - „Програма
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за обучение по безопасност на движение по пътищата” , за учениците от XI и XII клас –
„Модул за обучение по безопасност на движението по пътищата“ .
За учениците от VIII до XII клас включително, занятията по БДП се провеждат в Час на
класа от класните ръководители, като темите са заложени в календарно-тематичните
разпределения за учебната година.
При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се
използват: специализирана литература, материали от централния и местния печат, учебно методически помагала и др.
Задължителни дейности през учебната година, свързани с изпълнение на плана:
В началото на учебната година :
1. Представяне пред Педагогическия колектив на най-новите изисквания свързани с
обучението по БДП, програмите и възможностите за ефективно провеждане на занятията
по БДП.
Срок: 14.09.2022 г.
Отг. Директор
2. Разработване на график за провеждането на часовете по БДП по месеци , съобразно
заложения в новата програма минимален брой учебни часове за годината от VIII до XII клас,
съобразен с класните ръководители.
Разработване на годишни разпределения на учебното съдържание по БДП по теми, очаквани
резултати и нови понятия, съобразени с новите програми и модули по БДП от VIII до XII
клас.
Срок: 14.09.2022 г.
Отг.: Класните ръководители
3. Планиране на обучение от специалисти по БДП ( инструктаж от представител на КАТ Стара Загора) с цел прилагането на новата учебна програма.
4. Планирана дискусия с родителите от всеки клас на първата родителска среща за учебната
година с цел и насоки и сътрудничество при провеждане на разговори с децата на тема
„Безопасност на пътя“
Срок: месец септември - октомври
Отг.: Класните ръководители
През учебната година:
1.Разширяване на 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.
Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната
адаптация на учениците към условията на движението по пътищата чрез качествен и
ефективен процес по БДП.
Срок: постоянен
Отг. : Класните ръководители
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2. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра
видимост на детето като участник в движението; употребата на предпазни колани от децата
– пътници; предпазни каски и др. защитни средства за децата – велосипедисти, мотопедисти,
скейтбордисти и ролеристи.
Срок: постоянен
Отг. : Класните ръководители
3. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците като
участници в пътното движение.
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители
4. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП .
Срок: месец ноември 2022
Отг. Класни ръководители
5. Участие във Викторина по БДП, организирана от Община Стара Загора .
Срок: месец март 2023
Отг. Класни ръководители
6. Провеждане на разяснителни кампании с учениците за взаимовръзката между скоростта
на движение на МПС, спирачният път на пътното превозно средство, силата на удара и риска
от причиняване на смъртта на пешеходците.
Срок: м. септември
Отг. Класните ръководители
7. Задължително отразяване в дневника на класа на предаденото учебно съдържание,
съгласно съответната учебна програма.
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители
8. Материално–техническо и дидактическо осигуряване на учебния процес по БДП.
Срок: постоянен
Отг. : Ръководството на училището
9. Ръководството информира учителите в училището за семинари и
обучителни програми по БДП с цел повишаване на квалификацията им.
Срок: постоянен
Отг. : Ръководство на училището
В края на учебната година:
Провеждане на инструктаж на учениците за безопасно движение по пътищата през лятото.
Срок: м. май/ м.юни 2023 г.
Отг.: Класните ръководители

