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ПЛАН  НА  УКБДП  ЗА  УЧЕБНА 

2022 / 2023 ГОДИНА 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ  

НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

    Учебната програма по Безопасност на движението по пътищата за V, VI, VII и  

VIII клас завършва цикъла за изграждане на основите на възпитанието, културата и  

техническа  грамотност,  необходими  за  безопасното  поведение  по  пътищата  на  

учениците  в  рамките  на  основното  образование.  Те  осигуряват  компетентност  за  

елементите  на  пътната  среда "човек –  пътно  превозно  средство –  път".  

Изграждането на безопасно поведение трябва да бъде постигнато чрез ситуации, в  

които  обучаваните  се  учат  да  разбират,  прилагат,  оценяват  и  управляват  

практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка. Те  трябва  

да се формират главно чрез подражаване, упражнения, тренировки и личен опит.  

    Възпитателната  дейност  чрез  изучаването  на Безопасност  на  движението  по  

пътищата  представлява  своеобразни  стъпала  за  преминаване  от  процеса  на  

възприемане,  формиране,  затвърдяване  и  надграждане  на  знания  и  умения  към  

развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата и учениците като  

участници в съвременното пътно движение.   

    Дългосрочната  роля  на  възпитанието  и  обучението  по  Безопасност  на  

движението  по  пътищата  е  създаването  на  определен  начин  на  мислене  и  

изграждане  на  транспортна  култура  на  отделната  личност,  които  осигуряват  не  

само  личната  безопасност,  но  и  сигурността  на  останалите  участници  в  

движението.  

     Обучението  по  БДП  е  вид  социално  учене  и  трябва  да  бъде  наситено  с  

дейности с интелектуален и практически характер, а доминиращата форма да бъде  

практическото  упражнение.  Това  ще  осигури  като  резултат  доминиране  на  

уменията  над  теоретичното  знание,  защото  опазването  на  живота  и  здравето  

изисква  преди  всичко  действено-практическо  отношение,  самоконтрол  и  

отговорност  към  спазване  на  нормативни  изисквания  и  стремеж  за  

усъвършенстване на защитни реакции.  

     Обучението по Безопасност на движението по пътищата е концентрично, като  

целите,  учебното  съдържание,  формите  и  методите  му  са  в  зависимост  от  

психофизиологическите особености на учениците. 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП  

      Предназначението  на  комисията  е  да  изведе  обучението  извън  училище  и  да  го  

направи  достояние  на  цялата  общественост  в  населеното  място  и  преди  всичко  на  

семейството. Така то ще придобие нов статус.  

     Училището  като  институция  не  може  да  се  справи  само  с  глобалната  цел  на  

обучението по БДП "Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата  и  
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учениците  да  се  опазят  живи  на  пътя".  Нейното  постигане  е  в  пряка  зависимост  от 

поведението на  родителите и  обществото на пътя. Децата  са  активни участници  в пътното 

движение – те ползват градския транспорт, пресичат улици и кръстовища, управляват пътни 

превозни  средства /велосипеди  и МПС/. Отговорността  за  тяхната  безопасност  на  

улицата  носят  всички –  родители,  учители,  водачи  на  МПС,  обществото  като  цяло –  

неговите институции, неправителствени структури и организации. 

ІІІ. ЦЕЛИ:                                                                                                                                            

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогически 

персонал в СУ „Желязко Терпешев”.                                                                                                                                    

         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 оказване на помощ в случай 

на нужда. 

         3. Намаляване на безотговорността за избягване на екстремни ситуации по пътя. 

 

МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 

1. Планът на УКБДП се приема от педагогически съвет. 

Отг.: Директор 

2. Планът на УКБДП, заедно със Списък Образец №1 се представя за одобряване и 

заверка заедно с планирането на обучението по БДП. 

Отг.: Директор 

3. УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организацията на 

обучението по БДП през учебната година. 

Отг.: УКБДП 
 

 

  

 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

1. Преподавателите по БДП поставят на табло в учителската стая график на часовете по 

БДП за класовете, в които преподават. 

Отг.: Директора 

2. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП. 

Срок: м.септември  

Отг.: преподаватели по БДП 

         3. Да се извършва преглед и подготовка на материално-техническата база за обучението 

по БД. 

Срок: начало уч.год.  

Отг.: Директор 

 

4. Изготвяне списък на учениците с опасно поведение, като участници в движението, 

за групова и индивидуална възпитателна работа.  

Отг.:Класните ръководители 

5. Съставяне план на предметните комисии и методически обединения за търсене на 

интегративни връзки между теми по БДП и съдържанието на различните предмети.  

Отг.: Преподавателите по предмети 

 6  Месечно работно заседание на УКБДП. 

Отг.: УКБДП 

 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

1.1. Уроци по БДП 

Отг.: УКБДП 

2. Работа на УКБДП по плана за: 

        2.1. Изграждане на учебно-материална база по БДП /кабинет/ 

2.2.  Дейности по обезопасяване района на училището. 
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 2.3. Квалификация на учителите по БДП 
 

Отг.: УКБДП 
 

3. Отбелязване на 19.11.- Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП. 

Отг.: УКБДП 

и кл. ръководители 

 

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

1. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

1.1. Уроци по БДП 

 

Отг.: УКБДП 

2. Работа на УКБДП по плана за: 
 

2.1. Работа по учебно-материална база по БДП /кабинет/ 

2.2. Дейности по обезопасяване района на училището. 

Срок: постоянен  

Отг.: Директор, Преподаватели по БДП 

2.3. Да се следи за ново издадена учебно-методична литература, която да бъде 

предоставена на преподавателите по БДП. Осигуряване на  дидактически  материали  и табла 

за  провеждане  на  учебните  занятия  в часовете по БДП:  

2.4. -  CD GenTest – софтуер за генериране тестове по БДП;  

2.5. -  Мултимедийни презентации;  

2.6. -  Слайдове по познавателните структури  

2.7. -  Учебни филми по БДП;  

2.8. -  Други атрибути – стоп-палки, сигнални жилетки и пр. 

Срок: постоянен  

Отг.: Директор, УКБДП 

 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички 

ученици от 5-ти до 8-ми клас. 

Срок: всеки уч.срок  

Отг. Кл. ръководители 

2. Работа на УКБДП по плана за: 
 

2.1.  Работа по учебно-материална база по БДП /кабинет/ 

2.2. Дейности по обезопасяване района на училището. 

       2.3.  Квалификация на учителите по БДП 

Отг.: УКБДП 

3. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по- 

добра видимост на детето; употребата на предпазни колани; предпазни каски.  

Отг.: Класните ръководители 

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

1. Информация  от УКБДП пред педагогическия  съвет за ефективността на 

обучението по БДП по отношение на: 

 Урокът 

 Резултатите от срочните тестове 

 Обезопасяване района на училището 

 Работата с рисковите деца и ученици 
Отг.: УКБДП 

 

2. План-график за посещение на различни форми на обучение: 
 

o Уроци по БДП 
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3. Работа на УКБДП по плана за: 
 

o Работа по учебно-материална база по БДП / кабинет/ 

o Дейности по обезопасяване района на училището. 
Отг.: преподаватели по БДП   

 и кл. ръководители 

         4.Месечно оперативно заседание на УКБДП.                                                  Отг.: УКБДП 

МЕСЕЦ  МАРТ 

1. Приемане на план за учебни екскурзии. 

Отг.: Директор, ПС 

2. План-график за посещение на различни форми на обучение: 
 

2.1. Уроци по БДП 

2.2. Извънкласни форми. 
Отг.: УКБДП 

 

3. Работа на УКБДП по плана за: 
 

3.1. Работа по учебно-материална база по БДП / кабинети/ 

3.2. Дейности по обезопасяване района на училището. 

3.3. Квалификация на учителите по БДП 
 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

1. Провеждане на училищно състезание. 
Отг.: УКБДП 

2. План-график за посещение на различни форми на обучение: 
 

2.1. Уроци по БДП 

2.2. Извънкласни форми. 
Отг.: УКБДП 

 

3. Работа на УКБДП по плана за: 
 

3.1. Работа по учебно-материална база по БДП /площадка, кабинети/ 

3.2. Дейности по обезопасяване района на училището. 
Отг.: УКБДП 

МЕСЕЦ МАЙ 

1. Провеждане на срочен тестови контрол. 
Отг. Кл. ръководители 

 

2. План-график за посещение на различни форми на обучение: 

o Уроци по БДП 

o Извънкласни форми.    
Отг.: УКБДП, Кл. ръководители 

4. Беседа с ученици, които организирано напускат училищната сграда /екскурзии, походи и 

др./ за припомняне правилата за БДП /инструктаж срещу подпис/ 

Отг.: Класните ръководители 

 

5. Работа на УКБДП по плана за: 

5.1. Работа по учебно-материална база по БДП /площадка, кабинети/ 

5.2. Дейности по обезопасяване района на училището. 

     6.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

Отг.: УКБДП 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 
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1. Провеждане на състезание с велосипеди при 5-тите класове. 

Отг. Кл. ръководители и УКБДП 

 

2. УКБДП докладва пред педагогическия съвет: 

o Изпълнение на плана на комисията за учебната година. 

o Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 

Отг.: УКБДП 

 

 

 ІІ.      Съвместна дейност с други институции 

1. Да се търси съдействие от СБА и КАТ при организиране и 
провеждане на училищни викторини и състезания. 

Отг.: Директор 

2. В района на училището да се организират дежурства от служители 
на КАТ в началото и края на учебния ден. 

Срок: Постоянен Отг.: Директор 

3. Със съдействието на общинската управа да се обсъдят 
възможностите за допълнително финансиране за изграждане на Площадка за 
управление на велосипед. 

Срок: м. IV.2023 год. Отг.: Директор 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

В този план не са включени дейности на УКБДП, свързани с ПТП с деца. При 

ПТП с деца УКБДП планира: 

- В рамките на една седмица извънреден педагогически съвет за анализ на състоянието 

на обучението по БДП в училище. 

- След още една седмица - общоучилищна родителска среща, по повод същото ПТП. 

- Заедно с директора подготвя доклад до МОН с установените за този случай срокове. 

- Прави опит за социалнопсихологически анализ на причините, довели до това ПТП. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Гачев -№2924, 2008г., РУ Русе; №1244,ТУ София, 2012г. 

    

ЧЛЕНОВЕ:  1. РостиславДобромировГосподинов -№ 064938/2021г.,ТУ София,                                 

2. Димитрина Андонова Костадинова - №000060/1994 г., Институт за учители по 

практика - Сливен  

                                                            


