40 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛУИ ПАСТЬОР”
Район “Люлин”-9 , ул. “Иван Бойчев” №17,тел.дирекция:824-54-98

ПЛАН
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2020/2021 година
I. Общи положения.
1. На заседание на педагогическия съвет на 14. 09.2020г./Протокол № 11/ се избра
Комисия по безопасност на движението в състав:
Председател:Стефка Спасова
Членове: Янко Янков
Ваня Симова
II. Цели.
1.Опазване живота и здравето на учениците, формиране у тях на съзнателно и
отговорно
отношение към въпросите на личната безопасност, придобиване на основни знания и умения за
разпознаване и оценка на опасните ситуации при движение по улиците и пътищата и недопускане на
критични ситуации.
III. Организация на учебния процес:
1. Обучението по безопасност на движението да се организира от класните ръководители и
преподаватели па БД. Разработва се своевременно тематично годишно разпределение на учебното
съдържание по БДП. Часовете се включват в норматива на учителите и се провеждат в часа на класа.
2. Часовете задължително се отразяват в ел.дневник на всеки клас за преподаденото учебно
съдържание, съгласно съответната учебна програма.
3. Провеждане в края на последния час за деня на „Петминутка”. След завършване на учебните
занятия, учениците се извеждат извън училище и се изчаква разотиването им.
4. В края на всеки срок, на учениците се провежда тестова проверка и се изготвя анализ на усвоеното
и пропуските в знанията по БДП.
5. Ръководството на училището, съвместно с общинските ръководства съгласуват и обезопасяват
района на училището с необходимите пътни знаци и „спящи полицай”.
6. Постоянно обновяване и поддържане на учебното материално-техническо и дидактическо
съдържание на учебния процес по БДП.
7. Непрекъснато поддържане и повишаване и квалификацията по БДП.
8. За всеки ученик от първи и втори клас да се определи съответно с родителите му най-безопасния път
до дома до училището и обратно, а с учениците от трети клас да се припомнят безопасните
маршрути на движение.
Срок: 30.09.2020г. Отг.Кл.р-ли
9. Преди всяко организирано напускане на училищния район/екскурзии, походи, „зелени” училища и
др./ да се припомнят правилата по безопасност на движението на учениците се наблегне за тяхното
стриктно спазване.
Срок: постоянен Отг. Кл.р-ли
IV. Темите, по които се обучават учениците от I до XII клас, са съобразени с програмите по БД на МОН.
V. Комисията от БД подържа постоянен контакт с КАТ и организира мероприятия, свързани с
безопасността:
1. Изнасяне на подходящите беседи, прожекция на филми и организиране на състезания по БД и
„приложен велосипедизъм „.
2. Участие на учениците в конкурси за рисунки и др. по теми на БД.
VI. Връзка с училищното настоятелство и родителите.
1. Да се провеждат срещи с училищното настоятелство за обсъждане проблемите на БД и набелязване
на конкретни мерки.
Срок постоянен
2. На всяка родителска среща класните ръководители да обсъждат безопасността на учениците по
улиците и пътищата.

