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I.

Общи положения

1. На заседание на педагогическия съвет се избира УКБДП от 5 членове, като се съставя
Протокол № 1.
2. На първото заседание на УКБДП се прави вътрешно разпределение, като се избира
председател и се съставя Протокол № 2.
3. Директорът конституира комисията със Заповед.
4. УКБДП разработва план по БДП, който се приема на заседание на Педагогическия
съвет.
5. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните
образователни изисквания и стандарти.
6. УКБДП информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и
обучителни програми по БДП.
7. Ежемесечни работни заседания на УКБДП.
ІI. Организация
1. Организация на работата при обучението на учениците по безопасност на движението.
Необходима литература:
а/ учебни тетрадки/ помагала за I-VII клас
б/ методическо ръководство за работата с учебните тетрадки/помагала по
безопасност на движението за учениците
в/ методическо помагало „Петминутката по безопасност на движението в I – IV
клас”
г/ учебник по Безопасност на движението по пътищата
д/ Закон за движението по пътищата
За осигуряване на учебните тетрадки и учебниците класните ръководители правят
заявки до издателствата за закупуване от учениците.
2. Провеждане на часовете.
а/ от класните ръководители в часа на класа, като материалът е съобразен с
учебната програма и се нанася в електронния дневник на класа. Часовете да са
разпределени равномерно през учебната година;
1

б/ да се организира и проведе квалификационен курс на класните ръководители
по материала за безопасност на движението от учебната програма с лектор от
КАТ – Дулово
3. Норматив на часовете по безопасност на движението:
I клас – 9 часа
II – IV – 6 часа
V – VII – 5 часа
Часовете са за учебната година и са разпределени равномерно през I и II учебен срок.
ІІI. Основна цел и приоритети
 Приоритети на програмата:
1. Възпитание и обучение на учениците по БДП за формиране на знания и умения и
превръщането им в поведение за самосъхранение, отговорност и дисциплина,
изграждане на етични взаимоотношения в пътното движение, които да способстват
развитието на нова обществена култура по отношение на БД.
2. Подобряване на МТБ и нейното обзавеждане с необходимите съвременни
технически средства за ефективно обучение.
3. Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението по БДП.
4. Осигуряване на по-добри условия в училище за превантивна медицинска,
психологическа и законодателна информация, свързана с последиците от възникнали ПТП,
чрез разнообразяване , активност и масовост на формите за училищни извънкласни дейности.
ІV. Основни направления
А. Създаване и развиване на МТБ по БДП:
1. Снабдяване на класните стаи с нови дидактически материали по БД .
2. Оборудване на площадка по БДП
Б. Квалификация на учителите:
1. Провеждане на обучителни семинари, родителски срещи и др. мероприятия,
свързани с обучението по БДП.
2. Включване на учители в обучения по методика за обучението на децата и учениците
по безопасност на движението по пътищата.
В. Контрол на обучението по БДП:
1. Изграждане на училищна комисия по БДП
2. Приемане план за работа на комисията по БДП
Г. Съвместна дейност с други институции:
1. Координиране на съвместната работа по БДП с община Дулово
2. Участие на ОС при оборудването на кабинета и спортните площадки и обучителните
семинари по БДП.
ІV. Дейности и мероприятия
м. Септември
1) Планът на УКБДП се приема на заседание на Педагогическия съвет.
2) За всеки ученик от начален етап да се определи, заедно с родителите му, найбезопасният път от дома до училището. На учениците да се припомнят безопасните
маршрути за тяхното движение.
3) Планът на УКБДП се предоставя за одобряване и заверка.
4) УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организация на
обучението по БДП през учебната 2019/2020 г.
5) УКБДП разработва организационна схема за снабдяване на учениците с учебни
тетрадки по БДП.
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6) Приемане и обсъждане на план-схема и придружаващите учители за безопасност на
пътуване в училищните автобуси.
7) Инструктаж на пътуващите ученици.
8) Месечно работно заседание на УКБДП.
м. Октомври
1) Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в
часа на класа.
2) График на УКБДП за месеца за:
Посещение на учебни форми: урок и 5-минутка;
Квалификация на учителите по БДП;
Изграждане на УМБ по БДП;
Обезопасяване района на училището.
4) Контрол на провеждане на 5-минутката в І – VІІ клас
5) Контрол на безопасността в училищните автобуси.
6) Контрол на нивото на осигуряване с учебни тетрадки.
7) Съставяне план на предметните комисии и методическите обединения за търсене на
интегративни връзки между теми по БДП и съдържанието на различните предмети.
8) Месечно работно заседание на УКБДП.
м. Ноември
1) Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.
2) План-график за посещение на различни форми на обучение:
Уроци по БДП;
Петминутка;
Извънкласни форми.
3) Работа на УКБДП по плана за:
Квалификация на учителите по БДП;
Изграждане на УМБ по БДП;
Дейности по обезопасяване района на училището.
3) Месечно оперативно заседание на УКБДП.
м. Декември
1) План-график за посещение на различни форми на обучение:
Уроци по БДП;
Петминутка;
Извънкласни форми.
2) Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.
3) Работа на УКБДП по плана за:
Квалификация на учителите по БДП;
Изграждане на УМБ по БДП;
Дейности по обезопасяване района на училището.
4) Месечно оперативно заседание на УКБДП.
м. Януари
1) Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички
ученици от І до VІІ клас.
2) Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.
3) Работа на УКБДП по плана за:
Квалификация на учителите по БДП;
Изграждане на УМБ по БДП;
Дейности по обезопасяване района на училището.
4) Месечно оперативно заседание на УКБДП.
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м. Февруари
1) Информация от УКБДП пред Педагогическия съвет за ефективността на обучението по
БДП по отношение на:
Урока;
Петминутката;
Извънкласните форми;
Резултатите от срочните тестове;
Изграждане на УМБ по БДП;
Обезопасяване района на училището;
Работа с рискови ученици.
2) Провеждане на семинар от КАТ на тема: „Безопасното движение по пътя –
индивидуален и национален проблем.
4) План-график за посещение на различни форми на обучение:
Уроци по БДП;
Петминутка;
Извънкласни форми.
5) Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.
6) Работа на УКБДП по плана за:
Квалификация на учителите по БДП;
Изграждане на УМБ по БДП;
Дейности по обезопасяване района на училището.
7) Месечно оперативно заседание на УКБДП.
м. Март
1) Приемане на план за учебни екскурзии.
2) Провеждането на походи, излети, екскурзии и др. да става под ръководството на
учители, класни ръководители. Преди мероприятието задължително учителите да
проведат инструктаж на учениците като участници в пътното движение.
3) Работа на УКБДП по плана за:
Квалификация на учителите по БДП;
Изграждане на УМБ по БДП;
Обезопасяване района на училището.
4) План-график за посещение на различни форми на обучение:
Уроци по БДП;
Петминутка;
Извънкласни форми.
5) Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.
6) Месечно оперативно заседание на УКБДП.
м. Април
1) План-график за посещение на различни форми на обучение:
Уроци по БДП;
Петминутка;
Извънкласни форми.
2) Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси.
3) Работа на УКБДП по плана за:
Квалификация на учителите по БДП;
Изграждане на УМБ по БДП;
Дейности по обезопасяване района на училището.
4) Месечно оперативно заседание на УКБДП.
м. Май
1) Провеждане на срочен тестови контрол.
2) План-график за посещение на различни форми на обучение:
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Уроци по БДП;
Петминутка;
Извънкласни форми.
3) Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси
4) Работа на УКБДП по плана за:
Квалификация на учителите по БДП;
Изграждане на УМБ по БДП;
Дейности по обезопасяване района на училището.
5) Месечно оперативно заседание на УКБДП.
м. Юни
1) УКБДП докладва пред Педагогическия съвет:
Изпълнение на плана на комисията за 2019/2020 учебна година;
Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година.
2) В края на учебната година УКБДП да подготви и изпрати в РУО информация за
работата в училище по БД през учебната година.

Председател на УКБДП – Гюлджихан Салим
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