ПЛАН
за работата на Училищната комисия по БДП
в СУ “Христо Ботев” – гр. Русе
през учебната 2019/2020 година

„Да пазим детето на пътя”
I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към условията на движението по пътищата.
2. 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.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка на учителите и намаляване
безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото си
поведение при екстремни ситуации на пътя.
4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на подрастващите от дома
им до училище и обратно.
ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Изготвяне на безопасни маршрутни карти за І клас от училище до дома и обратно.
Срок: септември
отг.: Кл.ръководители
2. За учениците от І- ІV клас провеждане на уроци за безопасно преминаване по
маршрута под наслов «До училище пеша». . Възпитание и обучение на учениците от СУ
„Христо Ботев" по безопасност на движението по пътищата за формиране на знания и
умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.
Срок:октомври, постоянен
Отг. Класни ръководители
Председател
3.През учебната 2019/2020 година на първата родителска среща в рамките на не помалко от 10 минути, родителите да бъдат информирани с изучаваните теми по БДП за
съответния клас и да оказват съдейсвие при практическото им приложение, с цел лична
безопасност на живота и здравето на техните деца, рисковото поведение на възрастните,
учениците и останалите участници в движението.
Срок:ноември, текущ
Отг. Класни ръководители, Председател
4. На родителски срещи заедно с районния инспектор (отговарящ за СУ «Христо
Ботев») да се доуточнят най-безопасните маркировки и тяхното обезопасяване. По класове и
по преценка на преподавателите. да се отбележи Световния ден.
Срок:текущ
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Отг. Класни ръководители, Председател
5. Да отбележим 26 септември- Европейски ден без загинали на пътя. Тази година
мотото е « Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!»
Срок: 26.09
Отг. Всички преподаватели
Председател
6. Да се обобщат и обявят резултатите от ежегодната инициатива «Пътя на
първокласника».
Срок: октомври, ноември
Отг. Председател, А. Русева
7. Да се организира изложба от рисунки по дадената тематика.
Срок:ноември, началото на декември
Отг. Класни ръководители от начален етап,
Учителите по Изобразително изкуство
8. В часовете по ИТ да изготвят материали и презентации, посветени на Световния ден
на възпоменание за жертвите на ПТП.
Срок:март
Отг. Председател,
Учителите по Информационни технологии
9. В дните на на пешеходната безопасност да стартира във всички паралелки от V до
VІІ клас с организирано провеждане на следните подходящи действия:
В часа на класа или в петминутката в последния час, учениците са запознати с кратък
материал за смисъла и значението на това възпоменание. Информирани са за статистиката
за загиналите хора и на пострадалите от пътно транспортните произшествия и са запознати
с опасностите, които застрашават живота и здравето на участниците в движението чрез
актуална информация, поместена и на тематични табла в училищата.
Ученици, учители и родители да се запознаят с методическите материали, публикувани
на сайта на МОН – обръщение по случай Световния ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия, 10-те заповеди към шофьора и т. н.
10. В училище, с учениците от V-VІІІ клас, са организирани конкурси, изложби,
викторини, състезания по безопасно управление на велосипед или други изяви с тематика,
подчинена на безопасността на движението по пътищата и на последствията от
пътнотранспортните произшествия.
Срок: постоянен
Отг. Учителите по БДП, класните ръководители
Председател, Членове
11. С учениците от V клас: занимания и дидактични игри по учебната програма по
безопасност на движението по пътищата. Да се проведът срещи и тематични беседи с
участието на служители от МВР - сектор „Пътна полиция“.
Срок: постоянен
Отг. Учителите по БДП и класните ръководители
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12. Предвидена е в часа по БДП и с класните ръководители беседа разговор, в който
учениците да споделят случаи на пътнотранспортни произшествия, на които са били
свидетели или са били участници в тях.
Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общински и районни
структури по безопасност на движението. Иницииране на съвместни действия
с
представители от неправителствени организации и граждански сдружения, с бизнес
компаниите и др., за решаване на конкретни проблеми, свързани с опазването живота и
здравето на децата в пътното движение.
Срок: постоянен
Отг. Учителите по БДП и класните ръководители
13. Осигуряване в училището на превантивна медицинска, психологическа и
законодателна информация, свързана с последиците от ПТП и разнообразяване,
активизиране и масовизиране на формите за извънкласна и училищна дейност по въпроси,
свързани с БДП;
Срок: ноември, текущ
Отг. Председател, Членове, Класни ръководители
14. Осъществяване на системни и постоянни действия, целящи нарастването нивото на
безопасността в района на училището чрез ефективни организационно- технически защитни
мерки;
Срок: текущ
Отг. Председател, Членове, Класни ръководители
15. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по
пътищата в училището.
Срок: текущ
Отг. Председател, Членове
Комисия по БДП:
Председател: Бисерка Петрова
Членове: Антония Русева и Грациела Димитрова
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