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I. Общи положения
Обучението на учениците от I - 10 клас по правилата за безопасно движение по
пътищата се организира на основание Заповед №РД09- 2684/20.09.2018г., утвърдена от
министъра на образованието и науката.
За всеки клас е разработена и утвърдена самостоятелна учебна програма.
Обучението на учениците се провежда като предвиденият учебен материал се
разпределя равномерно през учебната година.
II. Дейности и мероприятия в училище
1. В началото на учебната година
1.1. Да се заложат на отделен ред в Списък-Образец №1 часовете за изучаване на
БДП по пътищата.
Срок: 16.09.2020г.
Отг.: директор
1.2. Обучението на учениците се провежда по утвърдена от Министъра на МОН
Програми за обучение БДП за 1-10клас / приложения от №5 до №14/ съгласно заповед №
РД№РД09- 2684/20.09.2018г., утвърдена от министъра на образованието и науката.
1.2.1. За 1 клас - 9 часа;
1.2.2. За 2 клас - 6 часа;
1.2.3. За 3 клас - 6 часа;
1.2.4. За 4 клас - 6 часа;
1.2.5. За 5 клас - 5 часа;
1.2.6. За 6 клас - 5 часа;
1.2.7. За 7 клас - 5 часа;
1.2.8. За 8 клас - 4 часа.
1.2.9. За 9 клас - 4 часа
1.2.10. За 10 клас - 4 часа
1.3. Учебният процес се провежда в часа на класа.
Срок: през годината
Отг.: кл. ръководители/учители

1.4. При осигуряването на процеса на обучение по правилата на безопасност на
движението по пътищата при разработването на училищния учебен план се следва
заповед № №РД09- 2684/20.09.2018г., утвърдена от министъра на образованието и
науката.
Срок: 16.09.2020г.
Отг.: директор
1.5.
При обучението на учениците се използват одобрените от МОН учебни
тетрадки и помагала.
Срок: 30.09.2020г.
Отг.: председател на
комисията по БДП

1.6. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на движението по
пътищата за учениците от I-IV клас се организират и провеждат в класната стая.
1.7. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на движението по
пътищата за учениците от V-Х клас се организират и провеждат в класната стая, а при
възможност, в създадени за целта кабинети към КАТ, районен и централен градски
кабинет по установен график.
1.8. За преподаватели по БДП се определят учители, както следва:
• За I-IV клас - класният ръководител: начален учител, изучавал безопасност
на движението по пътищата и методика на преподаването в съответното учебно
заведение, в което е завършил образованието си; начален учител, преминал
квалификационен курс по утвърдена от МОН учебна документация в институции, които
имат право да провеждат квалификационна дейност на учители; начален учител,
притежаващ свидетелство за правоспособност за управление на МПС.
• За V-Х клас - класният ръководител или учител в V-Х клас изучавали
безопасност на движението по пътищата и методика на преподаването в съответното
учебно заведение, в което е завършил образованието си или преминали
квалификационен курс по утвърдена от МОН учебна документация в институции, които
имат право да провеждат квалификационна дейност на учители, или притежаващи
свидетелство за правоспособност за обучение на водачи на МПС, както и учители по
физическа култура и спорт, учители по бит и технологии, класни ръководители,
притежаващи свидетелство правоспособност за управление на МПС.
1.9. Часовете по БДП се включват в норматива на учителя, който ги преподава.
На лекторите се заплаща, съгласно действащата нормативна уредба за определяне на
индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование и
Вътрешни правила за работна заплата.
Срок: 16.09.2020г.
Отг.: директор
1.10. В началото на учебната година комисията по БДП да направи преглед на
материално-техническата база за обучение по БДП и изготви предложения за
обезопасяване на училището.
Срок: 16.09.2020г.
Отг.: председател на
комисията по БДП
1.11. В началото на учебната година, при необходимост, председателят на
комисията по БДП изготвя предложение за квалификация на учителите, преподаващи
БДП.
Срок: 16.09.2020г.
Отг.: председател на
комисията по БДП
1.12. Съвместно с общинското ръководство да се осигури обезопасяване района
на училището.
Срок: 16.09.2020г.
Отг.: зам.-директор АСД
1.13. Да се определи за всеки ученик от I и II клас съответно с родителите му най
- безопасния път от дома до училището и обратно.
Срок: 30.09.2020г.
Отг.: учителите в I и II клас
2. По време на учебната година
2.1.
Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП. Преподаденият
учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките.
Срок: през годината
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Отг.: преподавателите
2.2. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на
планираните мероприятия.
Срок: през годината
Отг.: зам.-директор УД
за
съответния етап на обучение
2.3. При възможност да се интегрира обучението по БДП с другите учебни
предмети.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
2.4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да
запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището;
Срок: 30.09.2020г.
Отг.: кл. ръководители
2.5. С учениците от I до X клас учителите да провеждат ежедневно в края на
учебния час „пет минутки” - краткотрайно занимание, напомняне на БДП и
задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при завръщане в дома.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
2.6. След завършване на учебните занятия учителите лично да извеждат
учениците и да изчакват да се разотидат.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
2.7. Да се проведе една родителска среща за поведението на учениците като
участници в пътното движение.
Срок: през годината
Отг.: зам.-директорите УД
2.8. Да се изработят нагледни материали.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
2.9. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на
мероприятия по БДП и се планира квалификационна дейност с учителите, преподаващи
БДП.
Срок: постоянен
Отг.: директор
2.10. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии,
походи, зелени училища, наблюдения и др.) да се провеждат разговори с учениците за
припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани
срещу подпис. Да се попълва маршрутен лист от ръководителя на групата - Приложение
№1 към плана.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
2.11. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и
настъпила смърт, задължително да се информира Министъра на образованието и науката
и РУО на МОН за гр. Бургас в срок от 24 часа.
Срок: постоянен
Отг.: председател на
комисия по БДП,
зам.-директори УД,
директор

2.12. Да се информира Министъра на образованието и науката и РУО на МОН
за гр. Бургас в срок от 3 дни при възникване на ПТП с ученици при наранявания.
Срок: постоянен
Отг.: председател на
комисия по БДП,
зам.-директор УД,
директор
2.13. При настъпило ПТП с дете или ученик от училището, завършило с
нараняване или смърт да се организират и проведат в едноседмичен срок заседания на
Педагогическия съвет и общоучилищна родителска среща при настъпило ПТП с дете
или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт.
Срок: постоянен
Отг.: директор,
зам.-директорите УД
3. В края на учебната година
3.1. Да се изготвят писмени доклади за резултатите от обучението на всеки
ученик по БДП за учебната година.
Срок: 30.06.2021г.
Отг.: класни ръководители
3.2. Да се подготви и изпрати в РУО на МОН за гр. Бургас информация за
резултатите от възпитанието и обучението по БДП в училището за учебната година.
Срок: 05.07.2021г.
Отг.: председател на
комисия по БДП

При бездействие от страна на учители и ръководството на училището или при
неизпълнение на този план, което води до застрашаване живота и здравето на учениците,
се носи отговорност по чл. 187, т. 3 и т. 7 от Кодекса на труда.
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Приложение №1

СУ ..ХРИСТО БОТЕВ” гр. БУРГАС кв.ЧЕРНО МОРЕ
ул. ..Атанас Буров ” № 10: тел. 05518 2009; e-mail: ou chmore@mail.bg

Разрешавам провеждането на...................................................................
Людмила Йорданова
Директор на СУ „ Христо Ботев“
гр.Бургас, кв. Черно море

МАРШРУТЕН ЛИСТ

1. Маршрут на (екскурзия, поход, пътешествие и др.)

2. Дата на тръгване
от.............................
3. Дата на връщане
в.............................................................
а) с влак от................................. до...
от................................. до....
б) с автобус

от............................. до
от............................ до.

в) пеша от................................. до.......
г) с кораб от.............................. до......
4. Къде ще нощува групата.....................................
5. Каква е целта на организираното мероприятие

Гл. ръководител на групата:
Ръководители: 1)
2)
3)
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СУ „Христо Ботев” - гр. Бургас, кв. Черно море

ПРОГРАМА
ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БДП
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Безопасността на децата - участници в пътното движение е един от най-сложните
проблеми на обществото,тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на
децата и учениците днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и
отговорни участници в движението в утрешния ден и изисква усилията на цялото
общество,а от образователната система - приоритет на работата с децата и учениците за
развитие на определен начин на мислене и усъвършенстване на защитните механизми,
които осигуряват личната им безопасност и сигурността на другите участници в пътното
движение.
Анализът на най-тежките характерни произшествия с деца и юноши по пътищата на
страната, води до няколко особено тревожни изводи :
- Най-често те пресичат на неопределени за целта места, без предварително оглеждане
за преминаващи МПС, внезапно навлизат в платното за движение,движат се неправилно
по платното, улицата или пътя.
- Децата и юношите, които управляват велосипеди, скейтбордове, ролери и други,
поради липса на опит, поради незнание на правилата за движение или поради подценяване
на опасността от пътна злополука, се движат неправилно по пътя или извършват
неправилни маневри.
Настоящата програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение е
съобразена с основната цел на Националната стратегия за опазване живота и здравето на
децата в пътното движение и Програмата на МОН за нейното изпълнение.

И. ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на Програмата е да се определят най-важните ангажименти на
УЧИЛИЩЕТО и направления на дейността му, за да се подобри обучението на учениците
за безопасно ползване на улиците и пътищата.
Настоящата Програма има следните основни ПРИОРИТЕТИ:
1.Възпитание и обучение на учениците от СУ „Христо Ботев” по безопасност на
движението по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в
поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.
2.Подобряване на учебната материално - техническа база и привеждането и към
съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес; дидактическо
осигуряване на възпитанието и обучението на децата и учениците, за осъществяване на
резултантно обучение за опазване живота и здравето им като участници в пътното
движение.
3.Иницииране на съпричастие на родителите чрез търсене на нови форми на работа за
намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с
участието на учениците.
4 .Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общинските и районните
структури по безопасност на движението.
5.Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по
пътищата.
6.Участие в провежданите в областни и общински кампании и инициативи, свързани с
опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, участие в
национални мероприятия и дейности, иницииране и провеждане на прояви на училищно
ниво. Популяризиране на осъществяваното по БДП в СУ „Христо Ботев”.

III. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1.Възпитание и обучение на учениците отСУ „Христо Ботев” по безопасност на движение
по пътищата, за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за
съхранение, отговорност и дисциплина.
1.1.Прилагане на нови методи и подходи при провеждане на обучението по Безопасност
на движението, съгласно изискванията на учебната програма и съобразно възрастовите
особености на учениците, поставянето им в центъра на образователно - възпитателния
процес - въвеждане на интерактивни форми на обучение в урочната и извънкласната
дейност - дидактически и други игри, решаване на тестове и казуси, анализ на конкретни
случаи и др.
1.2.Иницииране на срещи на учениците със служители от градския пътен контрол към
КАТ, с цел повишаване на културата им на поведение като участници в движението,
разбиране на необходимостта от спазване на правилата за безопасно движение, зачитане
правото на другия на пътя, формиране на поведение за съхранение, отговорност,
дисциплина.

1.3.Разработване и реализиране на дейности, при които се включват ученици от горен курс
за обучение на децата по безопасност на движението,на принципа „големите учат
малките” .
2.Подобряване на учебната материално-техническа база за привеждането и към
съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес.
3.Иницииране на съпричастие на родителите чрез търсене на нови форми за работа за
намаляване на предпоставките за възникване на ПТП с участието на ученици.
3.1.Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с
безопасността на децата им, чрез теми разглеждани на родителски срещи.
3.2.Иницииране и съдействие за разработване, разпространение и разгласа чрез
училищния сайт тематични информационни материали, предназначени за родители,
свързани с възрастовите особености в поведението и реакциите на децата им като
пешеходци, пътници и велосипедисти.
3.3.Създаване на условия и предпоставки за по-активен принос на родителите при
изграждането, оборудването и обогатяването на материалната база на училището за
качествен образователно - възпитателен процес по БДП и при организирането на
извънкласни и извънучилищни дейности.
4.Разширяване формите на партньорство с общински и районни структури по безопасност
на движението по пътищата.
4.1.Осигуряване в училището превантивна медицинска, психологическа и законодателна
информация, свързана с последиците от ПТП и разнообразяване, активизиране и
масовизиране на формите за извънкласна и училищна дейност по въпроси, свързани с
БДП.
5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по
пътищата.
5.1 .Продължаващо обучение по въпроси на методиката и прилагане на съвременни
подходи и практики на придобилите професионална квалификация учители по методика
на преподаване на правилата за безопасно движение по пътищата в училището, в
организирани форми и в системата на вътрешноучилищната квалификационна и
методическа дейност.
5.2. Популяризиране на добрите педагогически практики за обучение по безопасност на
движението, чрез семинари, работни срещи на учителите по БДП.
6.Участие в провежданите областни и общински кампании и инициативи, свързани с
опазване на живота и здравето на децата в пътното движение, участие в национални
мероприятия и дейности, иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво.
6.1.Участие в провеждането на национални прояви, на областни и общински състезания,
викторини и конкурси. Иницииране на училищни състезания, викторини и конкурси.
Разгласа при провеждането на училищни прояви, свързани с БДП.
6.2. Провеждане на конкурс по изобразително изкуство „С очите си видях бедата”,
изготвяне на комикс, листовки по темата, изложби.
6.3. Съвместно с училищните медицински специалисти провеждане на обучение за
придобиване на знания и умения по първа медицинска помощ с цел повишаване на
здравната култура на учениците от училището.
6.4. Създаване на организация за гледане на видиофилми за пътнотранспортни
произшествия с деца и ученици в Бургаска област.

6.5. Провеждане на ежегодно състезание с велосипеди.
6.6. Работа с ученици- бъдещи участници в ПТП поради неправоспособност.
Успешното изпълнение на основната цел на програмата е възможно само чрез
взаимодействието и партньорството на училището с:
- Общинската и районната администрация;
- V РПУ;
- Регионален център по здравеопазване - гр. Бургас;
- Български червен кръст;
- Съюз на българските автомобилисти - гр. Бургас;
- Представители наОбществения съвет;
Финансовото осигуряване на изпълнението на настоящата програма да се реализира чрез
активното съдействие на Обществения съвет при СУ „Христо Ботев” - гр. Бургас.
Като инструмент за организация и управление на дейностите,свързани с опазване живота
и здравето на децата в пътното движение, тази Програма има отворен характер в рамките
на целите, очертани от Програмата на МОН за изпълнение на Националната стратегия. Тя
подлежи на текуща актуализация в съответствие с промените в обществената среда, във
вижданията за постигане на целите, във финансовите, организационни и други
възможности за изпълнение на задачите.

Приложение 2

Средно училище .. ХристоБотев“ гр.Бургас.кв. Черно море
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИ, ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА
ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА
учебна 2019/2020 година

*

Наличие на:

1. Програма за изпълнение на Стратегията за подобряване на БДП -Да
2. Оперативен план за изпълнение на Стратегията на МОН за подобряване БДП за
учебната 2019/2020 г.- Да
3. График за провеждане на състезания, прояви, проекти, викторини и други.
№
1.

Дейност

Срок за изпълнение

Изработване на постери във връзка със м. септември
световния ден на възпоменание на жертвите от
ПТП

2.

„Моят безопасен път до училище“ - 1 и 2 клас

м. септември

3.

Родителска среща

м. октомври

4.

Срещи- разговори с представители на 5 РПУ

м. ноември

5.

Беседа с представители на БЧК

м.януари

6.

Конкурс за рисунка

м. февруари

7.

Училищна викторина по БДП

м. март

8.

Състезание за майсторско управление на м. май
велосипед

4. Анализ и оценка на изпълнението от предходната учебна година и коригиращи
решения:
Обучението на учениците от 1 до 9 клас по правилата за БДП е организирано и
осъществено на основание Заповед на МОН № РД 09-2684/ 20.09.2018г. за всеки клас е
разработена и утвърдена самостоятелна учебна програма, като учебното съдържание е
разпределено равномерно през цялата учебна година. Часовете за изучавае на БДП са
заложени на отделен ред в Списък - Образец №1, тематичните разпределения, учебните
тетрадки и помагала са в съответствие с новата учебна програма, одобрени от МОН, а

