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І. СТАТУТ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП:
1. Училищната комисия по БДП е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в
състав:
Председател: В. Начева
Членове: 1. П. Минчев
2. Б. Асенов
2. Планът на комисията е приет на заседяние на педагогически съвет с Протокол №
11/13.09.2021г.
3. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответсвие с държавните
образователни изисквания.
ІІ.НОРМАТИВНА ОСНОВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП:
Във връзка с изпълнение на Заповед № РД09–1289/31.08 2016г. са определени часа за
годишно обучение по БДП за всеки клас от І до VII клас. Броят на часовете са посочени в
Приложение№ 5 към чл. 11, ал.3 На министъра на МОН (Рамкови изисквания при
организиране на часа на класа).
За обучението на учениците по правилата за движение по пътищата е необходимо да
се има пред вид следното:
1. При възпитанието и обучението на учениците по правилата за БДП трябва
задължително да се използват одобрените от МОН учебно-дидактически материали и
помагала.
2. За осигуряване на качествен и ефективен учебен процес по БДП в края на всеки
Срок на учениците от І до VII клас трябва да се провежда тестова проверка и да се определя
оценка по БДП.
3. С измеменията и допълненията на ЗДвП от 2007г. Са въведени изисквания за
безопасно придвижване на организирана група ученици по тротоара или банкета,
включително и по време на училищно обучение. Чл.112, ал.1 задължава първия и последния
ученик да бъдат със светлоотразителни жилетки.
4. Директорът, заедно с УКБДП и съгласувано с местната администрация да
изработят и представят в съответната община план с проблемите, свързани с обезопасяване
на района и да предложат конкретни мерки и действия за организиране и регулиране на
пътното движение около тях.
5. На основание заповед № РД09-1289/31.08.2016г. на министъра на образованието и
науката /Приложение №2, т.4/, РУО всяка учебна година , в срок до 30.10.2020г. и до
30.06.2019г. подготвя и изпраща в МОН информация за състоянието на обучението на
учениците по БДП.
ІІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС І- VІІ КЛАС:
1. Обучението се провежда в съответствие с новите учебни програми за І- VІІ клас.
2. Задължителните часове за обучение се провеждат в час на класа.
3. За провеждането на тези часове учителите трябва да имат разработено и
одобреноот ръководството на училището разпределение на учебното съдържание.
4. В годишното тематично разпределение, освен темите и броя на часовете, трябва
да се посочат мястото за провеждане на обучението по БДП, материалното и дидактическото
осигуряване на учебния процес.
ІV. ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛИ ПО БДП
1. Класния ръководител или друг учител, изучавали БДП и методика на
преподаване за съответната възрастова група.

2

2. Класния ръководител или друт учител, преминали кфалификационен курс по
методика на обучението по БДП.
3. Извън тези случаи други учители също могат да провеждат обучение по БДП, но
по преценка на ръководството на училището и в съответствие с изискванията на заповед №
РД 09–1289/31.08.2016г.. на Министъра на образованието и науката.
4. Квалификационните курсова на учители по методика на обучението по БДП се
организират и провеждат по програми, утвърдени от МОН.
5. Учителите отговарят непосредствено за качеството и ефективността на УП по
БДП и постоянно обновяват МТБ.
6. Ежедневно в края на учебните часове с учениците от І до VІІ клас се провежда
“петминутка”.
V. РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП:
1. Ръководството и контролът на учебния процес за обучение на учениците по БДП
се осъществяват от МОН, РУО и директора на училището.
2. Със заповед на Началника на РУО се определя експрт, който да отговаря,
ръководи и контролира учебния процес по възпитанието и обучението по БДП.
3. В помощ на ръководството на училището при организиране и провеждане на
учебния процес по БДП се изгражда училищна комисия.
4. Елемент от ръководството и контрола на директора в провеждането на учебния
процес е извършването на срочна тестова проверка и оценка на всеки ученик.
5. Във връзка с изпълнение на параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Закона
за движението по пътищата и Заповед № РД09-1289/31.08.2016г. на Министъра на
образованието и науката, учениците от първи до седми клас задължително изучават в ЧК
правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми за всеки клас.
VІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП
1. Да умеят да описват собственото си поведение като пешеходци и пътници.
2. Да умеят да разбират и обясняват последствията от грешките в собственото си
поведение като пешеходци и пътници.
3. Да формират начални умения за разбиране на пътнотранспортни ситуации и да
могат да преценяват рисковите фактори.
4. Да се формират и усъвършенстват практически умения да умеят да разчитат
схеми и планове с маршрути.
5. Да се движат самостоятелно и безопасно по маршрут от дома до училище и
обратно, да преминават безопасно през кръстовища, пешеходни пътеки и неозначени места.
6. Да осъзнаят значението на толерантността, етичността и дисциплинираността
между участниците в движението по пътищата.
VІІ. ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици за успешна
адаптация към условията на движението по пътя.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите,
свързани с БДП, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и преценкана
опасни ситуации при тяхнот участие в движението по пътяи оказване на помощ при нужда.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на
безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при
екстремни ситуации на пътя.

РАБОТЕН ПЛАН НА УК по БДП
3

1. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците и методически
ръководства за учителите.
Срок : 30.09.2021г.
Отг.: Директор
2. Да се разработят училищни планове за учебния процес.
Срок: 16.09.2021г.
Отг.: Преподаватели
3. Преподаваният материал да се отразява задължително в дневниците на
паралелките и в материалната книга.
Срок: постоянен
Отг.: Учители
4. Да се провежда задължителна “петминутка” в последния час и да се отразява в
материалната книга.
Срок: постоянен
Отг.: Учители
5. Постиженията на учениците І- VII да се оценяват чрез устна, тестова или други
форми на проверка.
Срок: края на срока и годината
Отг.: Учители
6. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП при провеждането на
задължителни планирани мероприятия.
Срок: постоянен
Отг.: Директор
7. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
Срок: постоянен
Отг.: Кл. ръководители
8. Да се планира квалификационна дейност с учителите, които ще преподават БДП.
Срок: при необходимост
Отг. :Директор
9. Съвместно с общинското ръководство да се осигури обезопасяване района на
училището.
Срок: постоянен
Отг. :Директор
10. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да
запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището.
Срок: 30.09.2021г.
Отг. :Кл. ръководители
11. Класните ръководители да провеждат беседа- разговор за поведението на
учениците като участници в пътното движение.
Срок: 30.09.2021г.
Отг. :Кл. ръководители
12. За всеки ученик от І и ІІ клас да се определи съответно с родителите му найбезопасния път от дома до училище и обратно. На учениците ІІ и ІІІ клас да припомнят
безопасните маршрути за тяхното движение.
Срок: 30.09.2021г.
Отг. :Кл. ръководители
13. Класните ръководители на учениците от І и ІІ kлас да раздадат на родителите за
попълване декларации, в които да определят кой ще води и ще прибира детето от училище
или то само ще се придвижва до вкъщи.
Срок: 30.09.2021г.
Отг. :Кл. ръководители
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14. За всеки ученик от I до VII клас се изготви маршрутна карта за безопасно
придвижване от дома до училище и обратно, съгласувано с родителите, и същата да се
съхранява от класния ръководител.
Срок: 30.09.2021г.
Отг. :Кл. р-ли, Директор
15. Да се ангажират родители за оказване на помощ при провеждане на мероприятия
по БДП.
Срок: постоянен

Отг.: Кл. ръководители

16. При възникване на ПТП с ученици и настъпила смърт, задължително да се
информира Министъра на МОН в срок от 24 часа.
Срок: при необходимост
Отг. :Кл. р-ли, Директор
17. При настъпило ПТП с ученик от училището, завършило с нараняване или
смърт, в едноседмичен срок да се организира и проведе заседание на педагогическия съвет
и общоучилищна родителска среща.
Срок: при необходимост
Отг. :Кл. р-ли, Директор
18. Да се информира Министъра на МОН и Началника на РУО на МОН в срок от 3
дни при възникване на ПТП с наранявания на ученици от училището.
Срок: при необходимост
Отг. :Директор
19. При всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи,
наблюдения, зелени училища/ да се провеждат разговори с учениците за припомняне
правилата за БДП и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълни
маршрутен лист от ръководителя на групата.
Срок: при необходимост
Отг.: Кл. ръководители
20. На основание заповед № РД09-1289/31.08.2016г. на Министъра на МОН
/Приложение № , т.4/, да се подготви и изпрати информация в РУО на МОН за състоянието
на обучение на учениците по УКБДП.
Срок: от 30.10.2021г. до 30.06.2022г.
Отг.: Директор

Директор:..........................
МИЛЕНА ОРЕШКОВА

Предсетател: .....................
Валентина Начева
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