ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ“
гр. Гоце Делчев, ул."Скопие" №4,
тел: директор: (0751) 60306,, секретар: 60308, факс:
60308,
e-mail:pmg.direktor@pmggd.bg, pmg_gd@abv.bg, web site: http://www.pmg-gd-bg.com

УТВЪРДИЛ……………
ЕЛКА БОЖИКОВА,
ДИРЕКТОР НА ПМГ

П Л А Н
НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С
ПРОТОКОЛ № 19 /14.09.2017г.
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Училищната комисия е важен елемент в системата за възпитанието и обучението по
безопасност на движението в училище. Тя има за задача да организира и осигурява
необходимите условия за осъществяване на учебно-възпитателния процес по безопасност на
движението във всяко едно училище. Компетентността и правилното формиране на нейния
състав имат решаващо значение за нейното ефективно функциониране и постигане на
положителни резултати
I. Общи положения:
1. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав:
Председател: Донка Пиргова
Членове:
1. Андон Калайджиев
2. Екатерина Тодорова
3. Елена Николова
Представител на "Пътна полиция" към полицейско управление на територията на община Гоце
Делчев – при нужда от информация за пътно-транспортната обстановка на територията на
община Гоце Делчев.
2. През учебната 2017/2018г. обучението по безопасност на движението по пътищата
/БДП/ е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни стандарти.
3. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за V – VІІ клас.
4. Учебните тетрадки по безопасност на движението са задължителни за учениците.
5. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по
безопасност на движението по пътищата.
ІІ. Организация:
1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието на
длъжностни лица от местните организации и квалифицирани членове на училищното
настоятелство.
2. Занятията се провеждат от преподавателите с професионална квалификация по БДП.
3. За провеждането на тези часове учителите трябва да имат разработено и одобрено от
ръководството на училището годишно предварително тематично планиране на учебното
съдържание.
4. При подготовката на учебните занятия и реализиране на настоящия план се използват:
специализирана литература, тематични предавания по средствата за масова информация,
инструктивни материали от печата, учебно-методически помагала и други.
ІІІ. Цели:
1. Възпитание и обучение на учениците от ПМГ „Яне Сандански” по безопасност на
движение по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за
съхранение, отговорност и дисциплина.
2. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене
на нови форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни
произшествия с участието на учениците.
3. Вьв врьзка с мисията на училището, да се изграждат млади хора, които имат отговорно
отношение и поведение на пътя.
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IV. Задачи:
1. Формиране на система от знания и умения у учениците за мотивирано поведение при
бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на
практически умения за оказване на първа помощ.
Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно
поведение в екстремни ситуации..
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните
опасности на пътя и начините за тяхното предотвратяване.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и
неумението правилно да се определя собственото поведение в екстремни ситуации.
4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
6. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в часовете
по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации, макети на пътни знаци – “пъзели”,
сигнални жилетки и др/.
7. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за
подобряване на материалната, учебната и игровата база за възпитание и обучение по БДП
(създаване на библиотечен фонд - аудио, видео, магнитен и др. носител, интерактивна площадка
и др.).
8. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и
отправяне на предложения до кметството (комисиите по организация и безопасност на
движението) за подобряване организацията на движението в района на училището и
обезопасяването му.
9. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за
повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на иновационните
образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.
V. Дейности и мероприятия:
1.Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в изпълнение на параграф
4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата (ДВ,бр.20/1999г. изм., бр.
13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), Концепцията за обучението по БЗП от 2003г. (в-к
Аз-Буки бр.39/2003г.)
Срок: постоянен
Отг.: Директор
2. Да се осигурят необходимите учебни тетрадки и тестове по БДП за провеждане на
обучението по БДП за учениците от V-VII клас.
Срок: м.септември 2017г.
Отг.:зам.-директор и
комисията по БДП
3. Учебният материал по БДП за учениците от V-VII клас да се преподава съгласно
утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на комисията по БДП и
преподавателят по БДП
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4. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателят по БДП
5. Запознаване с безопасните маршрути за движение на учениците от V клас.
Срок: м.септември 2017г.
Отг.: класен ръководител
6. Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с безопасността
на децата им чрез теми, разглеждани на родителските срещи.
Срок: в началото на всеки учебен срок
Отг.: класните ръководители
7. В материалите на училищния вестник да намерят място теми, посветени на БДП.
Отг.: председателят на УК БДП
8. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по БДП.
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители и педагогическият съветник
9. Изучаване и обсьждане на причините, поради които учениците стават обект на нещастни
случаи при движението по пътищата.
Срок: постоянен
Отг: учителят по БДП
10. С учениците от VVII клас преподавателите в последния час да провеждат ежедневно " 5минутка"  краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на
движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите
11. Иницииране и съдействие за разработване, разпространение и разгласа чрез училищния
сайт на тематични информационни материали, предназначени за ученици, свързани с
възрастовите особености в поведението и реакциите им като пешеходци, пътници,
велосипедисти, скейтбордисти и пр.
Срок:през годината
Отг: комисията по БДП
12. Да се провеждат срещи с училищното настоятелство за обсъждане проблемите на БДП
и набелязване на конкретни мерки.
Срок: м. октомври 2017 г.
Отг.: зам.- директорът по АСД
13. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението за
учениците от V-VII клас.
Срок: м.януари, м.юни 2018г.
Отг.: кл. ръководители
14. В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците
ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и
употреба на защитни средства при движение по пътищата.
Отг.: кл. ръководители
15. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището.
Срок: до 30.09.2017 г.
Отг.: зам.-директор по УД и
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класните ръководители
16. Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците
като участници в пътното движение.
Срок: до 15.10.2017 г.
Отг.:зам.- директор по УД и
класните ръководители
17. Да се осигурят учебните програми по Безопасност на движението за съответните
класове за учениците от V-VII клас.
Срок: 16.09.2017 г.
Отг.: Директор
18. Да се разработят годишните разпределения по БД за съответния клас от преподавателя,
определен със заповед на директора.
Срок: м. септември 2017 г.
Отг.: Директор
19. Да се осигурят необходимите учебни средства/ учебници, учебни тетрадки по БДП и
др./ за учениците и методически ръководства и насоки за учителя.
Срок: м. септември 2017 г.
Отг.: председател на комисията по БДП
20. Да се отбележи Световният ден за възпоменание на жертвите по пътищата - изготвяне
на ученически табла, гледане на филм, тематично свързан със събитието, писане на ученически
послания.
Срок: м. ноември 2017 г.
Отг.: комисията по БДП
21. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на
планираните мероприятия.
Срок: постоянен
Отг.: зам.- директор
22. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
Срок: през годината
Отг.: учителите
23. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение за
обезопасяване района на училището.
Срок: 30.09.2017 г.
Отг.: председател на комисията по БДП
24. Поставяне в района около училището указателни знаци, маркиращи предимството на
децата при пресичане на пътното платно. Да се следи за изправността на предпазната ограда на
изходите на училището с цел предпазване на учениците от внезапно пресичане.
Срок: постоянен
Отг.: председател на комисията по БД
25. Със съдействието на органите на КАТ да се подготви информация за
пътнотранспортната обстановка в района и пътнотранспортните произшествия в района, и с нея
да се запознаят учениците в часа на класа.
Срок: началото на І-ви срок
и началото на ІІ-ри срок
Отг.: членовете на комисията по БДП
26. Да се планира квалификационна дейност с учителите, които ще преподават БДП.
Срок: постоянен
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Отг.: Директор
27. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзия, походи,
наблюдения и др./ да се провежда инструктаж, съгласно ПБУТ в училище и се припомнят
правилата по БДП срещу подпис. Да се попълва маршрутен лист от ръководителя на групата.
Срок: постоянен
Отг.: зам.директор АСД
28. Да се оформят пешеходни пътеки в района на училището със съдействието на общината.
Срок: 16.09.2017г.
Отг.: председател на комисията по БДП
29. Да се използват възможностите на мултимедийната техника и материали, предоставени от
КАТ.
Срок: постоянен
Отг.: класните ръководители
30. Да се изготви списък на всички желаещи ученици – велосипедисти за обучение по БДП с
помощта на КАТ и СБА.
Срок: 30.10.2017 г.
Отг.: учителите по ФВС
31. Да се обогати училищната библиотека с учебни помагала, методически указания и
ръководства за практически уроци по БДП.
Срок: м.декември 2017 г.
Отг.: УК по БДП
32. Резултатите от тестовете по БДП за учениците от V-VII клас да се отчитат и анализират
подробно.
Срок: 30.01.2018г.-28.06.2018г.
Отг.: учителят по БДП
33. 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.
Срок: м.декември 2017 г.
Отг.: учителят по БДП
34. Да се диагностицират знанията и уменията на децата от различните групи по БДП.
Срок: постоянен
Отг.: зам.-директор УД,
комисията по БДП и учителите
35. Да се проведе „Час на полицая” – обучение по БДП, осъществено от служители на пътна
полиция към РПУ- гр.Гоце Делчев.
Срок: м.март 2018 г.
Отг.:УК по БДП
36. Да се проведе дискусия с учениците след прожекция на филм с тематика, свързана с БДП.
Срок: м. април 2018 г.
Отг.: класните ръководители
37. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.
Срок: постоянен
Отг.: класните ръководители
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38. Да се оформи кът в училищния двор – площадка за обучение по БДП, който да се използва
за провеждане на училищни състезания по БДП.
Срок: м.април 2018 г.
Отг.: ЗДАСД
39. Да се организира училищно състезание с велосипеди с учениците от V-VII клас „Аз
познавам пътните знаци и мога да карам велосипед”.
40. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасното движение по пътищата през
лятото.
Срок: м. май 2018 г.
Отг: учителите по ФВС
41. Отбелязване на 1 юни – Международен ден на детето чрез конкретни дейности под мотото
„Да защитим живота на децата”.
Срок: м.юни 2018 г.
Отг. кл. р-ли на V-VII клас
42. Да се информира министърът на образованието и науката съответно РУО на МОН в срок
от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при нараняване.
Срок: постоянен
Отг.: зам.-директор АСД
43. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт,
в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общоучилищна
родителска среща.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
44. Разглеждане на обезопасените и оборудвани зони в гр.Гоце Делчев за управление на
велосипед, каране на ролери и скейтборд.
Срок: м.март 2018 г.
Отг.: комисията по БДП
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