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ГОДИШЕН  ПЛАН 

 

ЗА  РАБОТА  ПО  БДП  В  ОУ „КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“ 

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2022 – 2023 ГОДИНА 

 

 

 

 

 



 

I.ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.Обучението  по безопасност  на  движението  по  пътищата  е  
задължително  и  се  осъществява  в съответствие  с държавните  
образователни  изисквания. 

2.Обучението  се провежда  по  одобрени  от МОН учебни  програми  за  I 
– IV клас   и    V – VII клас. 

3.Учебните  тетрадки  по  безопасност  на  движението  са  препоръчителни  
за  всички  ученици. 

4.В  края  на всеки  срок  се проверяват  знанията  и  уменията  на 
учениците   по безопасност на движението  по пътищата. 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ: 

1.Занятията  по  БДП  се провеждат  от класните  ръководители  в  часа  на 
класа. 

2.При  подготовката  на  учебните  занятия  се  използва: специализирана  
литература, учебни тетрадки, учебно – методически помагала. 

III.ЦЕЛИ: 

1.Опазване  живота  и здравето  на учениците. 

2.Формиране  у  децата  и 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 правилата за движение по пътищата. 

IV.ЗАДАЧИ: 

1.Изграждане  на система  от специални  знания, умения и навици, 
необходими за безопасното движение по пътищата. 

2.Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като 
участници в пътното движение. 

3.Създаване на оптимални условия на безопасно придвижване на 
учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата  и с 
активната подкрепа на учителите и родителите. 

4.Ограничаване  достъпа  на превозни средства в училищния двор. 

 



 

 

V.ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.Обучението  на учениците  по правилата за безопасно движение се 
организира и провежда в съответствие със  Система  за организация  и  
управление  на дейностите, свързани  с възпитанието и обучение  по 
безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на 
предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед 
№РД09-1289 / 31.08.20216 година  на министъра на образованието и 
науката. 

Срок: през учебната година, съгласно утвърдения график 

Отговаря: Директор 

2.Учебния  материал  се преподава съгласно утвърдените учебни програми 
и глобални теми за всеки клас. 

Срок: през учебната година, съгласно утвърдения график 

Отговаря: преподаватели по БДП 

3.Преподавания учебен материал се отразява в електронния дневник на 
класовете. 

Срок: през учебната година, съгласно утвърдения график 

Отговаря: преподаватели по БДП 

4.Осъществяване контрол  от страна на директора върху учебния процес по 
БДП. 

Срок: през учебната година 

Отговаря: Директор 

5.Запознаване  на  учениците  в началото  на учебната  2022 – 2023 година  
в часа  на класа  с пътно – транспортната обстановка в района  на ОУ 
„Кирил и Методий“. 

6.Учителите провеждат   ежедневна „5 – минутка“  с учениците  от  I – VII 
клас, краткотрайно  занимание, напомнящо на учениците изискванията  за 
безопасност на движението и  задълженията им за безопасно поведение на 
улицата. 

Срок: през учебната година 



Отговаря: Директор  и учители 

7.След завършване  на учебните  часове  учителите  на полудневна ПГ  и  
учениците  от 1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас лично ги извеждат  и 
придружават  д училищния автобус  и  пътуват  с тях  до местност 
„Хумата“   съгласно Заповед № 362 / 08.09.2022 година   и   Заповед / 
……………./……………..2023  на  директора  на училището. 

Срок: през учебната година 

Отговаря: Директор 

8. След завършване  на учебните  часове  учителите  на  учениците  от 5 
клас, 6 клас и 7 клас лично ги извеждат  и придружават  д училищния 
автобус  и  пътуват  с тях  до местност „Хумата“   съгласно Заповед № 362 
/ 08.09.2022 година   и   Заповед / ……………./……………..2023  на  
директора  на училището. 

Срок: през учебната година 

Отговаря: Директор 

9.В  началото  на учебната  2022 – 2023 година  училищната комисия  по 
БДП, в състав: 

 Ирена Дамянова, старши учител, начален етап 
 Ваня  Иванова, старши учител, прогимназиален етап 
 Петя Йорданова, учител, прогимназиален етап 

извършва  обход  на прилежащата инфраструктура  на ОУ „Кирил и 
Методий“  и  изготвя  протокол  или  доклад  до  директора  на училището,  
който при  установени  проблемни  места, следва  да уведоми  писмено 
кмета  на Община Лом. 

Срок:30.09.2022 година 

Отговорник: училищната комисия  по БДП и директор 

10.Преди  всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, 
походи, наблюдения и други)  класните ръководители провеждат 
разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на 
движението  и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. 

Срок: през  учебната година 

Отговаря: Директор 



11.При възникване  на пътно – транспортно произшествие с деца  и 
ученици и настъпила  смърт, веднага  се уведомява  Началника  на РУО – 
Монтана  първо  по телефона, а след  това  и с доклад. 

Срок: през  учебната  година 

Отговаря: Директор 

12.При  пътно транспортно произшествие с дете или ученик, завършило с 
нараняване или смърт  в едноседмичен  срок  се организира  и провежда  
педагогически съвет  и общо училищна родителска среща. 

Срок: през учебната година 

Отговаря: Директор 

13.Оформяне  кът  в училище  посветен  на БДП. 

Срок: до 30.10.2022 година 

Отговаря: училищната комисия  по БДП и директор 

14.Провеждане  „Ден  на БДП“  с децата  от полудневна  подготвителна 
група  и учениците  с подходящи  игри, рисунки. 

Срок: до 30.04.2023 година 

Отговаря: училищната комисия  по БДП и директор 

15.Провеждане  инструктаж   по БДП с всички  деца  и ученици  в началото  
на учебната 2022 – 2023 година  и  началото  на Втория учебен срок. 

Срок: 30.10.2022 година  и 10.02.2023 година 

Отговаря: училищната комисия  по БДП и директор 

16.Включване  на учителите  в квалификационни курсове  по  методика  на 
обучение  по БДП. Включване  на директора  на училището  в курс за 
организация и контрол на обучението по БДП. 

Срок: през учебната година 

Отговаря: училищната комисия  по БДП и директор 

17.Актуализиране  на План-програма  за действие  през  2023 година  за 
безопасност на движението  по пътищата. 

Срок: 30.10.2022 година 

Отговаря: Директор 



 

 


