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 Анализ на обучението през учебната 2021/2022 година. 

Обучението по БД е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

   1. През учебната 2021/2022 година обучението по безопасност на движението се провеждаше 

съгласно изготвен учебен план по класове. 

   2. Часовете по безопасност на движението в начален етап се водеха от всеки начален учител в часа 

на класа.В прогимназиален етап часовете се водеха от класните ръководители на всеки клас също в 

часа на класа.. 

В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа  запознаха учениците с 

пътнотранспортната обстановка в района на училището. Класните ръководители  от  І до VІІ клас 

запознаха учениците  с безопасните маршрути за движение. 

През месец септември 2021 г. бе проведена беседа в час на класа за поведението на учениците 

като участници в пътното движение на тема „Да пресичам безопасно”. Още в началото на учебната 

година бяха осигурени учебните програми по Безопасност на движението за съответните класове. 

Разработени бяха годишните разпределения по БД за съответния клас от преподавателя, определен 

със заповед на Директора. Осигурени бяха необходимите учебни средства (учебници, учебни 

тетрадки по БДП и др.) за учениците и методически ръководства и насоки за учителите. 

   3. През изминалата учебна година учителите преподаващи БДП вземаха по предварително изготвен 

план часовете по безопасност на движението. Същите бяха отразявани в дневниците на паралелките.   

   4. В края на І учебен срок, се  направи тестова проверка с учениците по предмета. С малки 

изключения резултатите бяха много добри. Учениците бяха усвоили преподавания в часовете 

материал. 

   5.През месец ноември, обявен за месец на пешеходната безопасност, ученици от III клас проведоха 

състезание на тема   „Безопасното поведение на пътя.”.  Третокласниците се потопиха в света на 

пътните знаци и доказаха, че могат безопасно да се движат на улицата.. Под формата на игри  всички 

учениците показаха, че познават правилата за движение. 

    6.През месец февруари се проведе "Ден на БД"-викторина.Участие взеха всички ученици от 

училището. 

  

До училището липсва изкуствена неравност. През учебната година има внесени две докладни 

за поставянето на такава неравност, но до края на уч.година не бе изградена. 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на ОУ”Св.Св.Кирил и 

Методий” с.Малево с  Протокол № 1/16.09.2022 

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

   Председател:Ваня Добрева – Директор 

   Членове:Румяна Делчева - ЗДУД 

        Гергана Колева – старши учител начален етап 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания.  



2. Организацията се извършва от Директора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“,с.Малево със 

съдействието на членовете на комисията.  

3. Занятията се осъществяват от квалифицирани учители (класни ръководители), определени 

със заповед от Директора. Задължителните часове по БДП са заложени в годишната преподавателска 

заетост на същите. 

 4. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I - VII клас  

5. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, материали от централния и местния печат, учебно - 

методически помагала и др. 

ІV.ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1.Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в 

училище и извън него. 

2.Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на лична 

безопасност и тази на околните, при добиване на основни знания и умения за разпознаване  и оценка 

на опасни ситуации и оказване на помощ в случай на опасност. 

V.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1.Формиране на система от специални знания , умения  и навици, необходими за успешната 

адаптация при движение по пътищата. 

2.Осигуряване на знания за безопасно движение и за особеностите  и опасностите на 

движението по пътищата. 

3.Създаване на оптимални условия на придвижване на учениците чрез изучаване правилата на 

движение по пътищата и с активна подкрепа на родители и учители. 

4.Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации. 

5. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за 

подобряване на материалната, учебна и игрова база за възпитание и обучение по БДП.  

6. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и отправяне на 

предложения до Община Хасково за подобряване организацията на движението в района на 

училището и обезопасяването му.  

7. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 

повишаване качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на иновационните 

образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.  

8. С учениците от I - VII клас  преподавателите да провеждат ежедневно "5-минутка"  

краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и 

задълженията им за безопасно поведение на улицата. 

 

VІ.ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове. 

Отг.Председател на комисията  срок: септември 

 

2. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми 

за всеки клас. 

Отг.Председател на комисията  срок: септември 



 

 

3. Да се отразява в дневника на парарлелката преподаваното учебно съдържание съгласно 

съответните учебни програми. 

Отг.Председател на комисията  срок: през годината 

 

 

4. Да се проведе родителска среща с родителите на учениците от І до ІV клас с цел изработване 

на безопасен маршрут от дома до училище.На първата родителска среща във всички класове 

да бъде проведен инструктаж на ученици и родители за безопасно движение, да им бъде 

разеснена ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра 

видимост на детето като участник в движението, употреба на предпазни колани от децата 

пътници предпазни каски и други защитни средства за деца велосипедисти. 

Отг.Класни ръководители   срок: септември 

 

 

5. Да се провежда с учениците от І – VІІ клас в края на последния час “петминутка” – 

краткотрайно занимание за напомняне на безопасното движение по улиците при прибирането 

на учениците у дома. След завършването на учебните занятия учителите да извеждат 

учениците от І – ІV, които не са на целодневно обучение, до улицата и да ги изчакат да се 

разотидат. 

Отг.Учители и учители ГЦОУД         срок: през годината 

 

6. Да се изготвят списъци на пътуващите ученици до близките села и периодично да се 

извършва инструктаж. 

              Отг. Класни р-ли  и учители ГЦОУД                срок: септември и през цялата година 

 

7. За безопасно предвижване на пътуващи ученици да се определят дежурни учители. 

Отг.дежурни учители и учители ГЦОУД  срок: през годината 

 

8. Попълване на анкетни карти от родителите на първокласниците и разговори с родителите с 

цел да се  подобри тяхната информираност и осъществяване на по-ефективно обучение и 

контрол на учениците с цел предотвратяване на ПТП. 

Отг.Класни ръководители   срок: септември 

 

9. Повишаване на информираността на учениците за опасностите, които крие автомобилното 

движение за деца чрез използване на нагледни материали и организиране на среща с 

представител на КАТ. 

Отг.Класни ръководители   срок: през годината 

 

10. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището и да проведат беседа-

разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение. 

Отг.Класни ръководители   срок: септември 

 

11. Да се проведат инструктажи по БД с всички ученици. 

Отг.Класни ръководители   срок: септември 

 

12. 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.  

Отг.учители                                      срок: през годината 

13. Да се извършва текущ контрол на обучението по БД и провеждането на планираните 

мероприятия. 

Отг.учители по БДП  срок: февруари 



 

14. Да се информират задължително Министъра на образованието и науката и РУО гр.Хасково 

при ПТП с дете или ученик - в срок от 24 часа при смъртен случай и до 3 дни при по-леко 

нараняване. 

Отг.Председател на комисията  срок: през годината 

 

15. Да се организират и проведат в едноседмичен срок заседания на ПС и общоучилищна 

родителска среща при ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или 

смърт. 

Отг.Председател на комисията  срок: през годината 

 

16. Да се потърси съдействие от община Хасково и другите компетентни органи за 

възстановяването на пътните знаци до училището и пешеходната пътека. Ако е възможно да 

се монтира т.нар. “Лежащ полицай” . 

Отг.Председател на комисията  срок: през годината 

 

17. Провеждане на мероприятия свързани с БД 

Отг.Учители  срок: през годината 

 

18. Да се проведе "Ден на БД"  с викторини, състезания и други. 

Отг.Учители  срок: през годината 

 

19. Да се интегрира обучението по БД с другите учебни предмети 

Отг.Учители  срок: през годината 

 

20. Класните ръководители 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  за 

учениците от I клас 

Отг.Класен ръководител  срок: през годината 

 

21.  Запознаване на учениците със зимните условия на движение по пътищата и рисковете на 

студеното време. 

Отг. Класен ръководител  срок: ноември-декември 

 

        22. Запознаване с възможни причини и рисково поведение, поради които учениците стават обект 

на нещастни случаи при движението по пътищата. 

Отг. Класен ръководител  срок: януари 

 

        23. Припомняне на учениците правилата за безопасно каране на велосипед и безопасни игри на 

улицата. 

Отг. Класен ръководител  срок: преди всяка ваканция 

 

         24. 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. 

Отг. Класен ръководител  срок: преди всяка ваканция 

 

ІІІ. Глобални теми: 

1. Начален етап: 

І клас: 1. Отивам на училище сам – 9 ч. 

ІІ клас: 1 Отивам на училище с обществен транспорт – 6ч. 

ІІІ клас: 1. На пътя е опасно – 6 ч. 

ІV клас: 1. Безопасно преминаване на пешеходци през кръстовища – 6 ч. 



 

Прогимназиален етап: 

V клас: 1. Моят велосипед – 5ч. 

VІ клас: 1. Етични взаимоотношения между участниците 

в движението – 5ч. 

VІІ клас: 1. Движение при особено трудни условия – 5 ч. 

 

Забележка:Планът е отворен за допълнения и изменения 

 


