ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Адрес: гр. Самоков 2000, ул. „Кирил и Методи“ №1
Телефон/факс: +359 (0)722 /66382;
e-Mail: un kirilimetodi@abv.bg
Website: unkirilimetodi.eu

УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР: ………………….
(Д. Карабожилова)

План
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП

за 2020/2021 учебна година
Изработил:

УЧИЛИЩНА
КОМИСИЯ
ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА,
ОХРАНА НА ТРУДА, ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И
КАТАСТРОФИИ ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА (УКБДП)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет на 05.09.2018 г. и е в
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Анета Маркова

1. Веска Терзийска
2. Андрей Янчев
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2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет на ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Самоков
3. През учебната 2021/2021 година обучението по защита при бедствия се осъществява
по учебна програма за обучение на учениците за действие при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари утвърдена от Министъра на образованието и науката и
съгласувана с Началника на Гражданска защита на Република България.
4. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните
образователни изисквания.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и
участието на длъжностни лица от местните организации на Гражданска защита,
Противопожарна охрана и Български червен кръст.
2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на
директора.
3. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през
учебната година, а тези по защита при бедствия във време и място, съобразени с
конкретните специфични условия за обучение.
4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия
план се използва: специализирана литература, тематични предавания по телевизията
и радиото, инструктивни материали от централния и местен печат, учебнометодически помагала и други.

III. ЦЕЛИ
1. Комисията по БДП да съдейства за реализиране целите на обучение по БДП, а
именно:
 Учениците да могат да правят точни анализи, оценки и да
прогнозират развитието на пътно-транспортната ситуация, на
поведението на участниците в нея и на собственото си поведение.
 Да могат да вземат правилни решения за действие в различни
ситуации на пътя.
 Да се движат безопасно на пътя в населено и извън населено място.
 Да проявят отговорност и самоконтрол със собственото си поведение
на пътя.
2. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и
непедагогическия персонал в училище и извън него.
3. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите
на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и
умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в
околната среда и оказване на помощ в случай на опасност.
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IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими
за успешната адаптация към живота.
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за
адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората.
3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с
основните опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от
въздействия с опасен характер, предизвикани от различни източници.
4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на
безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при
екстремни ситуации.
5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите
на движението по пътищата.
6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците
чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на
родители и учители.
7. Да се познават основните характеристики на вероятните производствени
аварии, природни и социални бедствия и пожари на територията на Република
България и съответния регион.
8. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при
бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване
на практически умения за оказване на първа помощ.
9. Да се ограничи достъпа на случайни и съмнителни лица в сградите на
училището и да се осигури рационален пропускателен режим.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА
В изпълнение на Закона за движение по пътщата, Правилника за неговото
прилагане, Заповед РД 09773/ от 19. 03. 2003 г. на МОН, която е в съответсвие с § 4 от
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, обучението на
учениците от 1 – 7 клас се провежда като предвидения учебен материал се разпределя
както следва:
 За 1 клас с глобална тема „Отивам на училище сам“ – 9 часа
 За 2 клас с глобална тема „Отивам на училище с обществен транспорт“ – 6 часа
 За 3 клас с глобална тема „На пътя е опасно“ – 6 часа
 За 4 клас с глобална тема „Безопасно преминаване на пешеходец през
кръстовище“ – 6 часа
 За 5 клас глобална тема „Моят велосипед“ – 5 часа
 За 6 клас с глобална тема „Етични взаимоотношения между участниците в
движението – 5 часа.
 За 7 клас с глобална тема „Движение при особено трудни пътни условия“ – 5 ч.
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№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Дейности

Срок

Планът на УКБДП се приема от
педагогическия съвет.
УКБДП информира на педагогически
съвет колегията за организацията на
обучението по БДП през учебната
година.
Учебният материал по БДП да се
преподава съгласно утвърдените
учебни програми и глобални теми за
всеки клас.
Осигуряване на необходимите
учебници, учебни тетрадки и
методически ръководства.
Извършване преглед и подготовка на
материално-техническата база по БДП.
Подготовка и представяне в РУО на
информация за създадената
организация на обучението по БДП в
началото на учебната година (учебна
материално-техническа база, учители с
професионална квалификация по
БДП, осигуреност на учениците с
учебни тетрадки и помагала).
Чрез заповед на Директора да се
определи пропускателен режим на
МПС в двора на училището и упражни
строг контрол по нейното спазване.
Провеждане на родителска среща за
поведението на учениците като
участници в пътното движение.

IX. 2020 г.
IX. 2020 г.

Отговорник
Председателя на
УКБДП
УКБДП

Постоянен

Класните
ръководители

30. IX. 2020 г.

Класните
ръководители

14. IX. 2020 г.
X. 2020 г.

Класните
ръководители
Директора

IX. 2020 г.

Директора

IX. 2020 г.

Класните
ръководители

X. 2020 г.

А. Янчев и
УКБДП

„Моят безопасен път от дома
до училище и обратно”

9.

Да се направи маркировка за
провеждане на състезания с
велосипеди.
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За всеки ученик от I клас се определя,
съвместно с родителите му, найбезопасният път от дома до
10. училището и обратно. На учениците
от II, III и IV клас се припомнят
безопасните маршрути за тяхното
движение.
С учениците от I до VII клас учителите
провеждат в края на последния час
„Петминутка” – краткотрайно
занимание, напомняне за
безопасността на движение и
задълженията на учениците за
11.
безопасно поведение на улицата при
връщане в къщи, което се отразява в
дневника на класа. След завършване на
учебните занятия учителите извеждат
учениците до улицата и ги изчакват да
се разотидат.
Контрол относно изпращането на
ученици от началния етап след
приключване на последния учебен час
12.
от класния ръководител и учител
ЦДО, с цел осигуряване на тяхната
безопасност.
Задължително се отразява в
дневниците преподаваното учебно
13. съдържание, съгласно съответните
учебни програми и графика за
провеждане на часовете по БДП.
Класните ръководители на I, II, III и IV
клас да раздадат на родителите
14.
декларации, за прибиране на децата
от училище.
Разясняване ползата от носене на
светли дрехи и светлоотразителни
елементи за по-добра видимост на
детето като участник в движението;
15. употребата на предпазни колани от
децата – пътници; предпазни каски и
др. защитни средства за децата –
велосипедисти, мотопедисти,
скейтбордисти и ролеристи.
Провеждане ежемесечни заседания
16.
на УКБДП.
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20. IX. 2020 г.

Класните
ръководители

Постоянен

Преподавателите

Постоянен

Директора

Постоянен

Преподавателите

20. IX. 2020 г.

IX. 2020 г.

Постоянен

Класните
ръководители и
учители ЦДО
Класните
ръководители

УКБДП

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Провеждане на семинар с лице от КАТ
на тема „Внимание деца – да запазим
живота на пътя”.
Провеждане на индивидуална работа с
ученици, които имат опасно поведение
като участници в уличното движение.
Да отбележим Световния ден за
възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.
Дидактическо осигуряване на
възпитанието и обучението по БДП.
Участие в провежданите национални,
областни и общински кампании,
свързани с опазване на децата и
учениците в пътното движение.
Периодична информираност на
родителите по конкретни проблеми,
свързани с безопасността на децата им
чрез периодични тематични
родителски срещи.
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. Да се попълва цялата
документация изисквана от МОН.
Съвместно с общинското ръководство
и местната администрация
периодично осъвременяване на:
 двора на учебното заведение с
предпазни огради, маркировки,
знаци;
 обезопасяване на пътя към
училището;
Приемане на план-график и
провеждане на училищно, градско и
общинско състезание по БДП, като
част от националното състезание –
викторина – „Да обучим и опазим
децата в пътното движение”.
Приемане на план за учебни екскурзии
и „зелени училища”.
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X. 2020 г.

Постоянен

XI. 2020 г.

Постоянен

УКБДП

Класните
ръководители
Класните
ръководители и
преподавателите
Директора

Постоянен

Председателя на
УКБДП

Постоянен

Директора и
Класните
ръководители

Постоянен

Преподавателите

Постоянен

Директора

III – IV. 2021 г.

I - II. 2021 г.

УКБДП

Класните
ръководители

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

В края на всеки учебен срок на
учениците се провежда тестова
проверка и се определя оценка по
БДП.
Да се включим с дейности и
мероприятия в Глобалната седмица
за пътна безопасност.
Разглеждане на информационен сайт в
Интернет за правилата за безопасно
управление на велосипед, каране на
ролери и скейтборд.
Сътрудничество и взаимодействие с
мед. сестра за обучението на
учениците за оказване на първа
долекарска помощ.
Да се интегрира обучението по БДП с
другите учебни предмети.
Провеждане
на
инструктаж
на
учениците за безопасното движение по
пътищата през лятото.
Подготовка и изпращане в РУО на
МОН информация за резултатите от
възпитанието и обучението по БДП в
училището през учебната година.
При възникване на ПТП с ученици
задължително се информират
министъра на образованието и науката
и РУО на МОН. В срок от 24 часа при
смъртен случай и в срок до 3 дни – при
нараняване.
При настъпили ПТП с ученик от
училището, завършило с нараняване
или смърт, в едноседмичен срок да се
организират и проведат заседания на
педагогическия съвет и
общоучилищна родителска среща.

Края на всеки
учебен срок

Класните
ръководители

V. 2021 г.

УКБДП

IV. 2021 г.

УКБДП

Постоянен

Медицинска
сестра и Класните
ръководители

Постоянен

Преподавателите

V - VI. 2021 г.

Класните
ръководители

30. VI. 2021 г.

Директора

Постоянен

Директора

Постоянен

Директора

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ








РДВР
РИОКОЗ – регионални инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
Службите за пожарна и аварийна безопасност (СПАБ);
Български червен кръст (БЧК);
Гражданска защита (ГЗ);
Главна инспекция на труда (ГИТ);
КАТ, РУО на МОН, МОН и други.
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Комисията отчита резултатите от работата си на срочен и годишен съвет.
Планът е отворен и в процеса на работа подлежи на корекции.

Комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………..…………..
ЧЛЕНОВЕ: 1. …………………….
2. …………………….
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