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ПЛАН 

За работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата ( БДП) - 

учебна 2022/2023година 

  

Обучението на учениците по правилата за безопасно движение се организира и провежда в 

съответствие с държавните образователни изисквания 

 

ЦЕЛИ: 

1. Опазване живота и  здравето на учениците. 

2. Изграждане у учениците на култура на поведение на пътя, навици за безопасно 

движение в и извън населено място. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

2. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители. 

3. Осигуряване на знания у учениците – предпоставка за проява на отговорност и 

самоконтрол за собственото им поведение по пътищата. 

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА НА УКБДП: 

 Квалификация на учителите преподаващи БДП – начална, текуща, поддържаща и др. 

  Разпределение на часовете и възлагане на обучението по БДП на учителите. 

 Контрол на обучението на БДП на ниво урок. 

 Създаване на организация за снабдяване на учениците с учебни помагала по БДП. 

 Подобряване на учебно материалната база по БДП  

 Обезопасяване района на училище.. 

 Анализ на причините за станали ПТП с деца от училище. 

. 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

м.  Септември 

1. Приемане плана  УКБДП от педагогическия съвет 

2. Представяне на плана на УКБДП заедно със Списък Образец № 1 за одобряване и заверка 

заедно с планирането на обучението по БДП  

3. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБДП, нейната роля и място в 

обучението на учениците. Представяне на най-новите изисквания, свързани с обучението по 

БДП. 



 

 

 
 

4. Изготвяне на безопасен маршрут на всяко дете от пети клас заедно с родителите за 

придвижване от дома до училище и обратно 

5. УКБДП заедно с класните ръководители обсъждат програмите и възможностите за 

ефективно провеждане на занятията по БДП. 

6. УКБДП разработва, обсъжда и приема организационна схема за снабдяване на учениците 

и учителите със съответни учебни помагала ( учебни тетрадки, учебници, нагледни табла) 

7. В началото на учебната година УКБДП да направи оглед на района около училището и да 

изготви предложение за неговото обезопасяване – оформяне на пешеходна пътека, 

съоръжения ограничаващи скоростта на автомобилите, проверка целостта на предпазната 

ограда на двора с цел предотвратяване на внезапно пресичане на учениците. 

м. Октомври 

1. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в час 

на класа. 

2. УКБДП да представи пред педагогическата колегия своя план график за месеца, който 

включва в себе си следните дейности: 

   2.1.Квалификация на учителите по БДП. 

      2.2.Подобряване на учебно-материалната база по БДП 

      2.3. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

 

м. Ноември 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

1.1. Уроци по БДП. 

1.2. Извънкласни форми. 

      2.  Изграждане на учебно-материална база по БДП /кът по БДП/. 

      3. Отбелязване на Световен ден за възпоменание на загиналите  при ПТП. 

м. Декември 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

 Уроци по БДП. 

 Извънкласни форми. 

2. Провеждане на инструктаж за поведението на учениците като участници в пътното 

движение  по време на Коледната ваканция. 

3. Работа на УКБДП по плана за: 

3.1. Квалификация на учителите по БДП. 

3.2. Изграждане на учебно материалната база по БДП. 

3.3. Дейности за обезопасяване района на училището 

 

м. Януари 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички 

ученици от V-ти до XIІ-ти клас. 

2. Работа на УКБДП по плана за: 



 

 

 
 

2.1 Квалификация на учителите по БДП. 

2.2 Изграждане на учебно материалната база по БДП. 

2.3 Дейности за обезопасяване района на училището при зимни условия 

       м. Февруари 

1. Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението по БДП 

по отношението на: 

           1.1.Урокът. 

           1.2. Резултатите от срочните тестове. 

           1.3. Обезопасяване района на училището. 

           1.4. Изграждане на учебно-материална база 

  2. Работа с рисковите деца и ученици, които управляват МПС без свидетелство за 

правоспособност. 

  3. Работа на УКБДП по плана за: 

3.1 Квалификация на учителите по БДП. 

3.2 Изграждане на учебно материалната база по БДП. 

3.3 Дейности за обезопасяване района на училището 

м. Март 

1. Приемане на план за учебни екскурзии през II-ри учебен срок. Преди всяко 

организирано напускане на училищната сграда ( екскурзии, походи, наблюдения и др.) 

да се провеждат беседи с учениците и припомняне правилата за безопасност на 

движението и да се проведе инструктаж срещу подпис. Проверяване на съпътстващата 

документация – пътен дневник 

2. Месечно оперативно заседание на УКБДП 

3. Работа на УКБДП по плана за: 

3.1. Квалификация на учителите по БДП. 

3.2. Обновяване на кът/ витрина по БДП. 

3.3 Дейности за обезопасяване района на училището. 

м. Април 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

 Уроци по БДП. 

 Извънкласни форми. 

2. Работа на УКБДП по плана за:  

2.1. Квалификация на учителите по БДП. 

2.2. Изграждане на учебно-материална база по БДП( площадки, кабинети). 

2.3. Дейности по обезопасяване района на училището. 

м. Май 

1. План-график за посешение на различни форми на обучение:  

2.1. Уроци по БДП. 

2.2. Квалификация на учителите по БДП. 



 

 

 
 

2.3. Обновяване на учебно-материална база по БДП 

2.4. Дейности по обезопасяване района на училището. 

м. Юни 

1. Провеждане на срочен тестови контрол. 

УКБДП докладва пред педагогическия съвет за дейността на комисията през изминалата учебна 

година. 

    Забележка: 

 В този план не са включени дейности на УКБДП, свързани с ПТП с деца. 

 При ПТП с деца УКБДП планира: 

1) В рамките на една седмица извънреден педагогически съвет за анализ на 

състоянието на обучението по БДП в училище. 

 

 

        Разработили, УКБДП:                            Председател:   …………………           

                                                                          Членове : 1…………………….. 

                                                                                           2. ……………………. 

 


