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I. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на учебното заведение и оторизирано със заповед
длъжностно лице.
2. За всички класове занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа
през учебната година.
3. Занятията в VIII клас се провеждат по график, утвърден от директора.
3.1. Обучението се извършва по учебни програми V-VIII клас.
4. За педагогическия и не педагогически персонал – чрез начални и периодични
инструстажи
II. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не педагогически
персонал в училище и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на
безопасност от движение по пътищата, на личната безопасност и тази на околните,
придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни ситуации, както
и оказване на помощ в случай на инцидент.
III. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към живота.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните
опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия с
опасен характер, възникнали на пътя.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на
безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при
екстремни ситуации.
4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
6. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение на пътя,
отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически
умения за оказване на първа помощ.
IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и
провежда в съответствие с нормативните документи.
отг. ЗДУПД
срок: постоянен
2. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и
глобални теми за всеки клас.
отг. кл. р-ли
срок: постоянен
3. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в материалната
книга.
отг. Учителите

срок: постоянен

4. Да се следи и спазва графика за провеждане на учебните часове по БДП в VIII клас.
отг. ЗДУПД
срок: постоянен
5. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на
планираните мероприятия.

отг. ЗДУПД

срок: постоянен

6. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.
отг. кл. р-ли
срок: месец септември
7. Класните ръководители да проведат беседа  разговор за поведението на учениците
като участници в пътното движение.
отг. кл. р-ли
срок: постоянен
8. Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове.
отг. ЗДУПД
срок 15.09.17
9. Да се заложат в Списък  Образец № 1 часовете за изучаване на правилата по БД по
пътищата.
отг. Директора
срок: 15.09.17
10. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците по БД
отг. Домакин
срок: през годината
11. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за учителите.
отг: ЗДУПД
срок: 15.09.17.
12. Да се проведат срещи с училищното настоятелство за обсъждане проблемите на
БД и набелязване на конкретни мерки.
отг: Директора
срок: през годината
13. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи,
зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне
правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.
отг: Учителите
срок: постоянен
14. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици,
включително и такова с летален край, задължително да се информира Началника на РИО в
срок от 24 часа.
отг: ръководство
срок: постоянен
15. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, включително и такова с
летален край в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и
общоучилищна родителска среща.
отг: ръководство
срок: постоянен
16. Да се включат учители в курс по методика на преподаване на БД.
отг: ръководство
срок: при необходимост
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