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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”- гр. РАКОВСКИ 
4150, гр.Раковски, ул. “Петър Богдан” № 48, 0884010340 – Директор; 

0884870308, 0885721440 – Зам.-директори УД; 0884768588 – Зам.-директор АСД и гл. счетоводител, 

тел. 03151/2108; e-mail:  oubotev@oubotev.bg 

 

 

 УТВЪРДИЛ: . . . . . . . . . . . . . . 

Мария Домовчийска 

Директор 

На ОУ „Христо Ботев” 

гр. Раковски 

   

 

ПЛАН 

ЗА РАБОТА НА 

УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТ 

 И ДВИЖЕНИЕ 

ПО ПЪТИЩАТА 

през 2020/2021 учебна година 

в ОУ „Христо Ботев” 

гр. Раковски 
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Училищна комисия по БДП, избрана на заседание на педагогически съвет е в състав: 

      Председател:  Боряна Гиева 

Членове:    

 

1. Мая Драгоева 

2. Ангелина Генчева 

3. Галина Иванчева 

4. Ана Боргоджийска 

5. Ана Димитрова 

6. Янка Арлашка 

7.Даниела Говедарска 

8.Ивелина Масалджийска 

9.Павлина Матейчина 

10.Павлина Плачкова 

11.Росица Изевкова 

       12.Виктория Бъмбин 

     13.Ива Балинска-Господинова 

14.Марина Мирчева 

15.Цветалина Таскова 

16.Мария Чепишева 

18.Памела Бендерлийска 

19.Златка Николова 

 

 

 

 

 

Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с Наредбата за 

гражданското, екологичното и интеркултурното образование. 

Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в 

семинари и обучителни програми по БДП. 

 

І. Организация 

 

1. Извършва се от директора на ОУ „Христо Ботев”, гр. Раковски със съдействието и 

участието на длъжностни лица от РУ на МВР, ПБЗН, Бърза медицинска помощ и др. 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени от директора. 

3. Занятията се провеждат от класните ръководители от начален етап в Час на класа, 

класните ръководители на VІ и VІІ клас в Час на класа и в V клас по установен график, 

съобразени с конкретните специфични условия за обучението. 

4. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план 

се използва специализирана литература, учебно-методически помагала, дидактически 

материали и др.  

 

ІІ. Цели 

 

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

персонал в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпроси, 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 и оказване на помощ в случай на нужда. 

 

ІІІ. Задачи 

 

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

успешната адаптация към условията на движението по пътя. 
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2. Разширяване 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. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността 

и неумението правилно да се определи собственото поведение в екстремни ситуации на пътя. 

ІV. Дейности и мероприятия 
 

 

   месец септември 2020 г. 

1. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и да изготви 

предложение за обезопасяване на района на училището, като се обнови маркировката, 

изкуствените неравности и пешеходните пътеки около училището. Да се осигури дежурство 

от служители на Пътна полиция – КАТ, гр. Раковски в района на ОУ „Христо Ботев“ – гр. 

Раковски. 

2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната роля 

и място в обучението на учениците. Представяне на най-новите изисквания, свързани с 

обучението по БДП. Училищната комисия и класните ръководители да обсъдят програмите и 

възможностите за ефективно провеждане на занятията по БДП. 

3. Квалификация на учителите па Безопасност на движението по пътищата. 
 

 

      месец октомври 2020 г. 

4. В началото на учебната година училищната комисия па безопасност на движението по 

пътищата да запознае класните ръководители с пътно-транспортната обстановка в района на 

училището. 

5. Да се закупят нагледни материали и необходимите учебни средства за учениците по 

Безопасност на движението по пътищата. 

6. Провеждане на беседа с лице от КАТ на тема „Пътна безопасност“ с учениците от 

начален етап. 
 

 

  месец ноември 2020 г. 

7. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците като 

участници в пътното движение. 

8. Отбелязване на 15 ноември – Световен ден за възпоминание на загиналите при ПТП. 

Провеждане на информационни дни, уроци за безопасно преминаване на маршрутите на 

учениците от начален етап на основното образование, трейнинги, нагледни демонстрации на 

учебната площадка по БДП. 

9. Проверка на формите на обучение по БДП: 

• Уроци по Безопасност на движението по пътищата; 

• Петминутка по БДП. 

10. Провеждане на беседа с лице на КАТ на тема „Пътна безопасност“ с учениците от 

прогимназиален етап на основното образование. 
 

 

месец декември 2020 г. 

11. Провеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между скоростта на движение, 

спирачния път на пътното превозно средство, силата на удара и риска от причиняване на 

смъртта на пешеходците. 

12. Изучаване на причините, поради които учениците стават обект на нещастни случаи при 

движението на пътищата. 
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месец януари 2021 г. 

13. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички 

ученици от първи до седми клас. 

14. Контрол на графика за безопасно пътуване на училищните автобуси. 

15. Оперативно заседание на училищната комисия по безопасност и движение по пътищата. 
 

 

месец февруари 2021 г. 

16.  Представяне на информация от училищната комисия по безопасност и движение по 

пътищата пред  педагогическия съвет за ефективността на обучението по Безопасност на 

движението по пътищата по отношение на: 

➢ Урока по Безопасност на движението по пътищата; 

➢ Петминутката по Безопасност на движението по пътищата; 

➢ Резултатите от проведените срочни тестове по Безопасност на движението по пътищата. 

 

17.  Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с 

безопасността на децата им чрез училищния уеб сайт и фейсбук страницата на училището. 
 

 

месец март 2021 г. 

18. Приемане на план за учебни екскурзии. 

19. При всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, 

наблюдения и др.) да се провеждат беседи с учениците за припомняне правилата за 

безопасност на движението и да се проведе инструктаж  на учениците срещу подпис. 

Проверка на съпътстващата документация. 
 

 

месец април 2021 г. 

20. Повишаване информираността на учениците за правилата за безопасно управление на 

велосипед, каране на ролери и скейборд – провеждане на практическо обучение на 

площадката по безопасност на движението в училищния двор. 

21. Обновяване на учебно-материалната база по Безопасност на движението по пътищата 

(учебна площадка). 
 

 

месец май 2021 г. 

22. Провеждане на срочен тестови контрол. 

23. Разясняване на ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-

добра видимост на детето като участник в движението по пътищата. 

24. Оперативно заседание на училищната комисия по безопасност и движение по пътищата. 

 

    месец юни 2020 г. 

25. Училищната комисия по безопасност и движение по пътищата докладва пред 

педагогическия съвет за: 

➢ Изпълнението на плана на комисията през учебната 2020/2021 г. 

➢ Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 
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     Училищна комисия по безопасност и движение по пътищата: 

      Председател:  Боряна Гиева 

Членове:    

Мая Драгоева 

Ангелина Генчева 

Галина Иванчева 

Ана Боргоджийска 

Ана Димитрова 

Янка Арлашка 

Даниела Говедарска 

Ивелина Масалджийска 

Павлина Матейчина 

Павлина Плачкова 

Росица Изевкова 

Виктория Бъмбин 

Ива Балинска-Господинова 

М. Мирчева 

Ц. Таскова 

М. Чепишева 

П.Бендерлийска 

З.Николова 

 

 

 

 


		2020-10-05T23:17:56+0300
	MARIYA IVANOVA DOMOVCHIYSKA




