
ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „ИНТЕЛЕКТ”
Иновативно училище ^  j  р

УТВЪРЖДАВАМ: 
ЕМИЛ РАЙКОВ, 

ДИРЕКТОР

ПЛАН

ЗА

РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

за учебната 2022/2023 година

Приети на заседание на Педагогически съвет 
с Протокол № 16/ 14.09.2022 г. и утвърдени от Директора 

със Заповед № ОТ-640/ 14.09.2022 г. 
и съгласувани с Обществен съвет към училището 

с Протокол №3/ 13.09.2022 г.



Училищната комисия по БДП е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Юлиева 
ЧЛЕНОВЕ: Ани Андреева

Светлана Йорданова 
Яна Василева

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

Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и 
обучителни програми по Безопасност на движението по пътищата.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Извършва се от директора на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект*' със 
съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР, 
Противопожарна охрана, Бърза медицинска помощ и др.
2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед от директора.
3. Занятията се провеждат от класните ръководители в Час на класа през учебната година, 
съобразени с конкретните специфични условия за обучение.
4. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се 
използва: специализирана литература, инструктивни материали от централния и местния 
печат, учебно-методически помагала и др.
5. Учениците в осми клас задължително изучават в часа на класния ръководител правилата 
за движение по пътищата, съгласно одобрените програми.

II. Ц Е Л И

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогически 
персонал в ДФСГ „Интелект”-Плевен.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани 
с безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни знания и умения за 
разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори при тяхното участие в 
движението по пътя и оказване на помощ в случай на нужда.

III. З А Д А Ч И

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици необходими за успешната 
адаптация към условията на движението по пътя.

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 
опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с 
опасен характер, предизвикани от уличното движение.

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 
неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на 
пътя.

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците от училище до 
дома им.
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месен МА Р Т

1. Създаване на организация за информиране на педагогическия, непедагогическия 
колектив и учениците за причините и условията за настъпване на всяко транспортно 
произшествие с дете.

2. Разработване, разпространение и разгласа чрез медиите на тематични информации, 
предназначени за родители и водачи, относно поведението и реакциите на децата -  
пешеходци, пътници, велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти, ролеристи и др.

месец А П Р И JI

1. Създаване на информационен сайт в Интернет за правилата за безопасно управление на 
велосипед, каране на ролери и скейборд, обезопасени и оборудвани училищни и 
обществени зони в гр.Плевен за управлението на велосипеди, каране на ролери и 
скейборд.

2. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, 
наблюдение/ да се провеждат беседи с учениците за напомняне правилата за безопасност 
на движението и да се проведе инструктаж срещу подпис; проверка на съпътстващата 
документация.

месен МА Й

1. Разпространение и запознаване учениците с научните изследвания за нивата на детския 
пътен травматизъм и рискови фактори, оказващи влияние върху него. Оформяне на 
информационен кът в по темата.

2. Провеждане и организиране „Ден по Безопасност на движението” - с викторини, 
състезания и др. Оформяне на информационен кът по темата.

3. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по- 
добра видимост на детето като участник в движението; употребата на предпазни колани 
от децата -  пътници; предпазни каски и други защитни средства за децата- 
велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти и ролеристи.

месец ЮНИ

1. При настъпило Пътно Транспортно Произшествие (ПТП)с учениците на гимназията да 
се информира задължително Регионалния Инспекторат по Образование (РИО), 
гр.Плевен.

2. При настъпило ПТП с ученик от гимназията, завършило с нараняване или смърт в 
тридневен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общоучилищна 
родителска среща.

3. Обработване на резултатите от тестовите карти по БДП за VIII клас за първи учебен срок 
и изготвяне на анализ.

4. В края на учебната година Училищната комисия да събере информация и да я изпрати в 
РИО -Плевен за работата на ДФСГ „Интелект” по Безопасност на движението през 
учебната година.
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IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

месен СЕПТЕМВРИ

1. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и да изготви 
предложение за обезопасяване на района на училището.

2. Да се осигури дежурство при откриване на учебната година от служители на I РПУ -  гр. 
Плевен.

3. Запознаване на педагогическия колектив на ПС с дейността на УКБДП, нейната роля и 
място в обучението на учениците. Представяне на най-новите изисквания свързани с 
обучението по БДП.

месен ОКТОМВРИ

1. Училищната комисия и класните ръководители да обсъдят програмите и възможностите 
за ефективно провеждане на занятията по БДП.

2. Училищната комисия по БДП да запознае класните ръководители на VIII класове със 
пътно-транспортната обстановка в района на училището.

месен НОЕМВРИ

1. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците като 
участници в пътното движение. Оформяне на информационен кът в по темата.

месен ДЕКЕМВРИ

1. Провеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между скоростта на движение, 
спирачния път на пътното превозно средство, силата на удара и риска от причиняване на 
смъртта на пешеходците. Оформяне на информационен кът в по темата.

2. Изучаване на причините, поради които учениците стават обект на нещастни случаи при 
движението по пътищата. Оформяне на информационен кът в по темата.

месен ЯНУАРИ

1. Разработване, реализиране и оценяване на програми, при които се използват 
тийнейджъри, напътстващи децата по отношение на безопасността на пешеходците на 
принципа *Толемите учат малките”. Оформяне на информационен кът по темата.

2. Провеждане на семинар с лице от КАТ на тема: „Безопасното движение по пътя- 
индивидуален и национален проблем”. Оформяне на информационен кът в по темата.

3. Обработване на резултатите от тестовите карти по БДП за VIII клас за първи учебен срок 
и изготвяне на анализ.

месен ФЕВРУАРИ

1. Повишаване информираността на учениците за опасностите, които крие автомобилното 
движение за детето-водач чрез използване на нагледни материали /филми, 
информационни табла и др./

2. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с 
безопасността на децата им чрез тематични родителски срещи, а на учениците-в часовете 
по БДП. Разработване на проект по БДП за организиране и подобряване на учебната база 
в която се провеждат занятията.
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