
 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН    КАРАВЕЛОВ" - ПЛОВДИВ 
 ул. “Бр. Велешки” № 2, тел: 032/624-467; 0885147699; 0878207973; 0878246393; 

 e-mail:  s  ulkaravelovpd@sulkaravelovpd.com  , web страница:  http://www.soulkaravelovpd.com 

 УТВЪРЖДАВАМ:--------------- 
 ДИРЕКТОР: С. Щерева 

 П Л А Н 
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 за учебната   2021 – 2022  година 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.  Комисията е избрана на заседание с решение на ПС /Протокол № 10/ 13.09.2021 г. и е в състав: 
 Председател:  Джулия Ботева 
 Членове:  Диана Панайотова – старши учител НЕОО 

 Гергана Генчева – старши учител ПЕОО 
 2.  Обучението  по  Безопасност  по  пътищата  е  задължително  и  се  осъществява  в  съответствие  с 

 ДОС. 
 3.  Училищната  комисия  информира  и  осигурява  условия  на  учителите  за  участие  в  семинари  и 

 обучителни програми. 
 II. ОРГАНИЗАЦИЯ: 
 1.Занятията  се  провеждат  от  класните  ръководители  в  Час  на  класа  през  учебната  година, 

 съобразени с конкретните  специфични условия за обучение. 
 2.  При  подготовката  на  учебните  занятия  по  БДП  и  за  реализирането  на  настоящия  план  се 

 използва: специализирана литература, учебно- методически помагала и др. 
 3.  Организацията  и  провеждането  на  учебния  процес  са  съобразени  с  противоепидемиологичните 

 мерки в ситуация на COVID-19. 
 ІІI. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 1.  Опазване  живота  и  здравето  на  учениците,  на  педагогическия  и  непедагогическия  персонал  в 

 училище и извън него. 
 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. 

 3.  Формиране  на  система  от  специални  умения  и  навици,  необходими  за  успешната  адаптация  към 
 условията на движението по пътя. 

 4.  Разширяване  кръгозора  на  учениците  чрез  запознаване  с  основните  опасности,  способи  за 
 тяхното  предотвратяване  и  защита  на  човека  от  въздействия  с  опасен  характер,  предизвикани  от 
 уличното движение. 

 5.  Повишаване  нивото  на  професионална  подготовка  и  намаляване  безотговорността  и  неумението 
 правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя. 

 6.  Създаване  на  оптимални  условия  за  безопасно  придвижване  на  учениците  от  училище  до  дома 
 им. 
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 IV.  ГРАФИК ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 
 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 1.  Планът на УКБДП се приема на педагогически съвет. 
 2.  Провеждане  на  родителски  срещи  с  родителите  на  учениците  от  начален  курс  за  указания  за 

 изработване на безопасен маршрут на всяко дете. 
 3.  Изготвяне  на  декларации,  в  които  се  определя  отговорността  на  родителите  за  осигуряване  на 

 безопасното водене и прибиране от училище на учениците І – VII клас. 
 4.  УКБДП  информира  на  педагогически  съвет  колегията  за  организация  на  обучението  по  БДП 

 през учебната година. 
 5.  УКБДП  разработва  организационна  схема  за  снабдяване  на  учениците  с  учебни  помагала  по 

 БДП – 1-12 клас. 
 6.  Запознаване  на  учениците  с  пътно-транспортната  обстановка  в  района  на  училището  и 

 провеждане на беседа за поведението на учениците като участници в пътното движение. 
 7.  Провеждане  на  открит  урок  за  безопасно  преминаване  през  пешеходна  пътека  от 

 първокласниците. 
 8.  Европейска  столица  на  мобилността  16-22.09.2021г.  –  дискусия  на  тема  „Движи  се  устойчиво, 

 остани здрав“. 
 9.  Приемане план за учебни екскурзии, зелено училище и иновативна творческа практика. 
 10.  Месечно работно заседание на УКБДП. 

 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
 1.  Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в ЧК. 
 2.  Контрол на провеждане на 1 и 5 – минутка в 1 – 7 клас. 
 3.  Контрол за нивото на осигуряване на учениците с учебни помагала 1 – 12 клас. 
 4.  Комисията  да  направи  оглед  на  състоянието  на  предупредителните  и  указателни  знаци  и 

 предпазни  средства  в  района  на  училището  и  да  изготви  предложение  за  обезопасяване,  ако  е 
 необходимо. 

 МЕСЕЦ НОЕМВРИ 
 1.  Преди  всяко  организирано  напускане  на  училищната  сграда  (екскурзии,  походи,  зелени 

 училища,  наблюдения  и  други)  да  се  провеждат  разговори  с  учениците  за  припомняне  правилата 
 за  безопасност  на  движението  и  същите  да  бъдат  инструктирани  срещу  подпис.  Водещият  и 
 последният от колоната да носят светлоотразителни жилетки. 

 2.  Отбелязване на Световният ден за възпоменание на загиналите при ПТП. 
 3.  Класните  ръководители  упражняват  контрол  относно  поставянето  на  светлоотразители  по 

 чантите и раниците на учениците от І клас. 
 МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 1.  План-график за посещение на различни форми на обучение: 
 1.1.  Петминутка – 2 „а“ клас. 
 2.  Провеждане на онлайн игра/KAHOOT/за безопасност на движението 5-8 клас. 
 3.  Индивидуална  работа  с  учениците,  които  имат  опасно  поведение  като  участници  в  уличното 

 движение. 
 4.  Инструктаж на учениците за безопасно движение по пътищата през зимната ваканция. 

 МЕСЕЦ ЯНУАРИ 
 1.  Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици. 
 2.  Месечно работно заседание на УКБДП. 



 МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
 1.  Информация  от  УКБДП  пред  педагогическия  съвет  за  ефективността  на  обучението  по  БДП  по 

 отношение на: 
 1.1.  Петминутката 
 1.2.  Резултатите от срочните тестове 
 2.  Работа на УКБДП по плана за: 
 2.1.  Квалификация на учителите по БДП. 

 МЕСЕЦ МАРТ 
 1.  „Безопасност на движението в действие“ – за учениците от 1-7 клас, съвместно с клуб „Театър“. 
 2.  Да се ангажират родители за оказване на помощ при провеждане на мероприятия. 
 3.  Индивидуална  работа  с  учениците,  които  имат  опасно  поведение  като  участници  в  уличното 

 движение. 
 МЕСЕЦ АПРИЛ 

 1.  Провеждане  на  лектория  на  тема:  „  Как  да  помогна  при  пътен  инцидент“  съвместно  с  г-н 
 Станислав Джапаров. 

 2.  Провеждане на практически занятия, свързани с обучението по БДП. 
 МЕСЕЦ МАЙ 

 1.  Тестово оценяване на знанията и уменията на учениците. 
 2.  Провеждане  инструктаж  на  учениците  от  1–3  и  12  клас  за  безопасното  движение  по  пътищата 

 през лятото. 
 3.  Работа на УКБДП по плана за: 
 3.1 Квалификация на учителите по БДП 
 3.2 Дейности по обезопасяване района на училището. 
 4.  Месечно работно заседание на УКБДП. 

 МЕСЕЦ ЮНИ 
 1.  Провеждане  инструктаж  на  учениците  от  4-11  клас  за  безопасното  движение  по  пътищата  през 

 лятото. 
 2.  Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. – 7-11 клас 
 3.  Анализ на работата на училищната комисия. 
 4.  Обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 
 5.  Доклад пред педагогическия съвет за изпълнение плана на УКБДП за учебната година. 
 ПРИ ПТП С ДЕЦА УКБДП ПЛАНИРА  : 
 1.  Заедно с директора подготвя доклад до РУО, МОН с установените за този случай срокове. 
 2.  Извънреден инструктаж на всички ученици. 
 3.  В  рамките  на  една  седмица  извънреден  педагогически  съвет  за  анализ  на  състоянието  на 

 обучението по БДП в училище. 
 4.  След още една седмица- общоучилищна родителска среща по повод същото ПТП. 
 5.  Прави опит за социално-психологически анализ на причините, довели до това ПТП. 

 Изготвили: 
 1. Диана Панайотова 
 2. Гергана  Генчева 


