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ПЛАН
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
Настоящият План по безопасност на движението за периода 2021/2022 г. е
съобразен с основната цел на Националната стратегия за опазване живота и
здравето на децата в пътното движение, Програмата на МОН за нейното
изпълнение и съгласно правилата за работа в условия на СОУГО-19. Взети са под
внимание следните документи:
> Системата от мерки на Министерството на образованието и науката за
безопасност на движение по пътищата, които са неразделна част от Заповед
№РД09-2061/08.08.2019 г.
> Закон за движение по пътищата - чл. 153, т. 1,2, 3, 4.
> Концепцията на МОН за възпитанието и обучението по БДП в българското
училище.
> План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата на МОН.
> Учебни програми за 1-ХП клас на МОН от 2018 г. за обучение по безопасност
на движението по пътищата.
> Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична
обстановка в училищата на МОН.

ЦЕЛИ:
Създаване на трайни навици и привички у учениците, даване на
необходимите знания и изучаване на правилата на движение е цел опазване
здравето и живота на учениците, спазване на необходимите норми за движение по
пътищата и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.
Пред прага сме на новата учебна 2021/2022 г. Месеците септември и
октомври се характеризират с увеличаващ се пешеходен поток, е висока
интензивност на движението на моторни превозни средства. Работата по
осигуряване на безопасността на движението на децата и учениците е част от
националната кампания под мотото „Да запазим децата на пътя 2021“.
'Л

ЗАДАЧИ:
> Да се контролира спазването и изпълнението на Закона за движението по
пътищата. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да
се организира и провежда в съответствие е учебните програми на МОН,
утвърдени през 2018 г.
> Участие на учениците в провеждане на учебни и извънкласни форми за
безопасност на движението. Изпълнение на проявите и задачите, включени в
програмите на Областната кампания за осигуряване на безопасността на
движението на децата и учениците
> Участие в семинари и акции, организирани за по-малките ученици.
> Да се отбележат повече мероприятия през месеците октомври и април месеци за активна дейност и подготовка за осигуряване на безопасност и
култура на движението.
> Сътрудничество на Комисията по безопасност на движението.
> 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.
> Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общински и
районни структури по БДИ за решаване на конкретни проблеми, свързани с
опазването живота и здравето на децата в пътното движение.

> Осигуряване в училището на превантивна медицинска, психологическа и
законодателна информация, свързана с последиците от ПТП.

МЕРОПРИЯТИЯ:
1.
Да се запознаят всички класни ръководители с Плана за действие 2021 г. за
безопасност на движението по пътищата на МОН. Да се определи най-краткият път
от дома до училището за I, II, III, IV клас, да се изработят схеми на най-безопасния
маршрут за учениците от I и II клас от дома до училището и обратно съвместно с
родителите им от класните ръководители в начален етап и инструктаж за безопасно
придвижване по пътищата и градския транспорт в условия на СОУГО-19.
Отговорник: Директор; Зам.-директори УД
2.
Да се подготви график за провеждане на теоретичните и практически занятия
за учебната година.
Срок: м. септември 2021 г.
Отговорник: учители, които водят часовете по БДП.
3. Учителите, които водят часовете по БДП в началото на всеки учебен час да
напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена /да се мият почесто ръцете, да не се разменят храни и напитки, да използват само лични пособия,
да се избягва пряк досег помежду си/.
4. Да инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантите.
5. Стриктно да се прилагат и спазват мерките за намаляване на рисковете от
предаване на инфекцията-задължителни и препоръчителни.
6. Спазване на общите здравни мерки.
7. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети по време на придвижване
с градски транспорт или пеша и да спазват необходимата дистанция при
придвижване с градски транспорт в условия на СОУГО-19.
8. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
9. Учителят е длъжен да изисква от учениците стриктно спазване на общите

здравни мерки:
> Носене на лични предпазни средства (маски).
> Носенето на маска е задължително в градския транспорт.
> Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. от техните родители.
> Училището осигурява защитни маски за лице в случаите, когато учениците
нямат такива или не са подходящи за ползване.
> Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата.
> При влизане в училище ученикът трябва да носи маска и задължително да
обтрие с дезинфектант ръцете си.
> Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне.
> Защитната маска се сменя е нова веднага щом се навлажни.
Срок: постоянен (до отмяна на извънредната обстановка в страната)
Отговорници: Комисия по БД и класните ръководители
10. Да се използват за обучението по правилата на движението наличните учебни
пособия и нагледни материали, /знаци, табла за 1-УП клас/
Срок: постоянен
Отговорници: Комисия по БД и класните ръководители
11. Да се проконтролира своевременно и качествено изпълнение на занятията по
БД съобразно изготвения график.
Срок: постоянен
Отговорник: учителите по БДП
12. Да се контролира организираното изпращане на учениците от учители и
провеждането на петминутка в последния час.
Срок: постоянен
Отговорник: учителите; в последните учебни часове
13. В началото и края на учебните занятия (7.15-7.35 ч. и 13.15-13.35 ч.)
дежурните учители от партера заедно с портиера на смяна осъществяват контрол в
района на училището с най-интензивно движение - кръстовището на улиците „Цар

Иван Шишман“ и „Аксаков“.
Срок: постоянен
Отговорник: Комисия по БДП
14. Да се организира състезание в прогимназиален етап и викторина на тема:
„Учениците като участници в пътното движение“.
Срок: месец май 2022 г.
Отговорници: Комисия по БДП
15. Участие на групи от велосипедисти в училищни, общински, градски
състезания.
Срок: месец май 2022 г.
Отговорници: учител по физическо възпитание и спорт и Комисия по БДП
16. Да се организира изложба от рисунки и литературни творби на ученици на
тема „Безопасност на движението“.
Срок: месец април-май 2022 г.
Отговорници: Комисия по БДП и учителите по изобразително изкуство и
български език и литература
17. Да се закупят учебни тетрадки съгласно учебните програми на МОН.
Срок: месец октомври 2021 г.
Отговорници: класните ръководители на начален етап и домакин
18. Използване на подходяща материална база по безопасност на движението.
Срок: постоянен
Отговорник: класните ръководители, педагогически съветник
19. Изискване към облеклото на учениците да има светлоотразителни елементи
или светлоотразителни жилетки при провеждане на извънкласни и извънучебни
занятия за начален етап.
Срок: постоянен
Отговорник: класните ръководители

20.

Провеждане на срещи на учениците със служители от градския пътен контрол

към 1-во РПУ, е цел повишаване културата им на поведение като участници в
движението, краставицата съдържа деветдесет процента вода и разбиране на
необходимостта от спазване на правилата за БДП, зачитане правото на другия на
пътя, формиране на поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.
Срок: текущ
Отговорник: преподаватели по БДП
21.

Насочване и насърчаване на училищни екипи за разработка и защита на

проекти по БДП.
Срок: постоянен
Отговорник: класните ръководители
22.

Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с

безопасността на децата им чрез теми, разглеждани на родителските срещи.
Срок: при провеждане на родителски срещи
Отговорник: преподаватели по БДП и класните ръководители
23.
Съвместно с училищните медицински специалисти провеждане на обучение
за придобиване на знания и умения по първа медицинска помощ, е цел повишаване
на здравната култура на учениците от училището. Медицинското лице следи за
проявени признаци на неразположения, присъщи за СОУГО-19 у ученици, като
същите се настаняват в медицинския кабинет и се уведомяват родителите.
Срок: постоянен
Отговорник: Медицинското лице и класни ръководители

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО;
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Евтимов
ЧЛЕНОВЕ:
Ж. Рафаилова
Д. Борисов
Г. Кирова
A. Иванова
К. Койнов
Й. Милев
B. Алексиева-Загорова
Планът е приет на Педагогически съвет с Протокол № 16/13.09.2021 г.

ГО ДИ Ш ЕН П Л А Н -ГРА Ф И К
ЗА П РО ВЕЖ ДА Н Е НА Ч А С О ВЕТЕ ПО Б ЕЗО П А С Н О С Т НА
Д ВИ Ж ЕН И ЕТО
I клас - 9 часа
П клас - 6 часа
Ш клас - 6 часа
IV клас - 6 часа
V клас - 5 часа
VI клас - 5 часа
VП клас - 5 часа
VIII клас - 4 часа
IX клас - 4 часа
X клас - 4 часа
XI клас - 1 час
XII клас - 1 час

Часовете се провеждат в ЧК, съгл. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
на МОН.
УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. За ученици
1. Малките пешеходци: Учебна тетрадка по безопасност на движението за 1.
клас, В. Паунов, Дидаско, 2018 г.
2. Моят училищен автобус: Учебна тетрадка по безопасност на движението за 2.
клас, В. Паунов, Дидаско, 2018 г.
3. На пътя е опасно: Учебна тетрадка по безопасност на движението за 3. клас,
В. Паунов, Дидаско, 2018 г.
4. На кръстовището: Учебна тетрадка по безопасност на движението за 4. клас,
В. Паунов, Дидаско, 2018 г.
5. Учебна тетрадка по безопасност на движението по пътищата за 5. клас, В.
Паунов, Дидаско, 2018 г.
6. Учебна тетрадка по безопасност на движението за 6. клас, В. Паунов, Дидаско,
2018 г.
7. Учебна тетрадка по безопасност на движението за 7. клас, В. Паунов, Дидаско,
2018 г.
8. Учебна тетрадка по безопасност на движението за 8. клас, В. Паунов, Дидаско,
2019 г.
9. Учебна тетрадка по безопасност на движението по пътищата за 9. клас, В.
Паунов, Дидаско, 2018 г.
10. Учебна тетрадка по безопасност на движението по пътищата за 10. клас, В.
Паунов, Дидаско, 2018 г.
11. Учебна тетрадка по безопасност на движението по пътищата за 11. и 12.
клас, В. Паунов, Дидаско, 2018 г.
II. За учители
1. 5 минутката по безопасност на движението за 1., 2., 3. и 4. клас, Н. Паунов,
Дидаско

2. 5 минутката: Помагало за учителя по безопасност на движението за 5., 6. и 7.
клас, В. Паунов, Дидаско, 2017 г.
3. Урокът по безопасност на движението по пътищата в 8. - 12. клас, Н. Паунов,
Дидаско, 2018 г.
4. Урокът по безопасност на движението по пътищата в I - IV клас, Н. Паунов,
Дидаско, 2010 г.
5. Закон за движение по пътищата от 01.09.1999 г., изм. ДВ. бр.26 от 30 Март
2021 г.
Списък на учителите, които са преминали обучение по методика за
преподаване на часове по безопасност на движението по пътищата:
1. Анна Деянова-Атанасова
2. Виолета Караджинова
3. Галя Кирова
4. Цветанка Германова
5. Елена Чивикова
6. Елеонора Петрова
7. Емилия Стефанова-Ганчева
8. Илияна Димова
9. Ирена Караваневска
10. Йорданка Зилберщейн
11. Мариана Василева
12. Мария Митева
13. Олга Узунова
14. Росица Милева
15. Светлана Иванова
16. Снежана Станчева
17. Стефания Ковчазова
18. Тинка Бонина-Христова
19. Венцеслав Веселинов
20. Жана Рафаилова
21. Николай Цанов
22. Мария Ставрева

23. Силвия Лозанова
24. Недялка Нанкова
25. Людмила Христова
26. Кремена Радоева
27. Валентина Костадинова
28. Дафинка Керкемезос
29. Ангел Петров
30. Анна Евстатиева
31. Валерия Алексиева
32. Валерия Стефанова
33. Диляна Маркова
34. Евгения Арнаудова
35. Елена Колева
36. Елена Попова
37. Емилия Борисова
38. Илияна Георгиева
39. Мая Стефанова
40. Йордан Милев
41. Надежда Пивоварова
42. Невена Белчева
43. Нина Боянова
44. Олга Стойчева
45. Сергей Василев
46. Тимка Илиева
47. Цветана Милчева
48. Цветелина Личева
49. Юлиана Лешова

