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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
           гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg, www.ou-paisii.com 

 

П Л А Н 

за организиране на учебния процес  

 по  Безопасност на движението по пътищата 
 

2021-2022  учебна година 

 
I. Планът е разработен в съответствие с: 

 

1. Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в република 

България 2021 – 2030 г.  

2. План за действие 2021-2023 към национална стратегия за безопасност на движението 

по пътищата в република България 2021-2030 г.  

3. Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021-2030) и план за 

действие за 2021г. 

4. Допълнителни разпоредби – Параграф 4 от Закон за движение по пътищата 

5. Чл. 11, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

6. Учебните програми по БДП, които са утвърдени със заповед № РД 09-2684/ 20.09.2018г.  

 

II. Дейности и  мероприятия за учебната 2021/ 2022 година : 

 

1. Обучението на учителите по БД да се организира и проведе в съответствие с учебните 

програми по БДП на МОН. 

2. Подготовка за учебната година –  при наличие на финансови средства - заявка за 

закупуване от учениците на учебни средства/тетрадка по БДП и учебни помагала/, 

както и за учителите – методически ръководства, необходими за пълноценно 

провеждане на часовете по БДП. 

3. Изготвяне на учебни програми по БДП за I – VII клас съгласно нормативната уредба: 

 

клас I II III IV V VI VII 

брой часове по БДП 9 6 6 6 5 5 5 

 

4. Интегрирано обучение по БДП в подготвителната група за предучилищно 

образование съгласно нормативната уредба: 

По тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ се провеждат 

педагогически ситуации по образователни направления „Околен свят“ и „Конструиране и 

технологии“ както следва: 

- За трета възрастова група – 6 пед. ситуации 

- За четвърта възрастова група – 7 пед. ситуации 

5. Учениците от I   клас съвместно с родителите и учителите да определят най-

безопасния път от дома до училище и обратно, да се проведат анкети с родителите, да се 

обобщят резултатите. 

6. За учениците от II до  IV клас да се припомнят и актуализират маршрутите за тяхното 

безопасно придвижване от дома до училище и обратно. 
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7. Училищното ръководство да извършва текущ контрол при преподаване на учебния 

материал, съгласно учебните програми и задължителното им отразяване в дневниците на 

паралелките. 

8. С учениците I – VII клас учителите да провеждат в края на последния час 

задължителна  5 – минутка – за напомняне  на безопасността на движението и задълженията 

им като участници в пътното движение. 

9. Да се планира квалификационната дейност на учителите, които преподават БДП. 

10. Подобряване на материално-техническата база с нужните технически материали, 

които да бъдат изработени от самите ученици в часовете по ИИ, ТП, ИТ. 

11. Да се проведат беседи с учениците за повишаване на транспортната култура: 
 

 Регулиране на пътните кръстовища и безопасно пресичане – V клас 

 Пресичане на пътните платна, етика и поведение на пътя – IV клас 

 Движение в намалена видимост – VII клас 
 

12. Разясняване на учениците на европейските критерии за безопасност на движението и 

организиране на изложба – конкурс „Да запазим децата на пътя” , както и включване в 

проявите от областната кампания за осигуряване на безопасното движение на учениците. 

13. Провеждане на преглед под надслов „Знам и мога да управлявам велосипед”. 

Колопоход „Не на дрогата” 

14. Дейности в памет на загиналите в ПТП. Изложба  „С очите си видях бедата”. 

15. Седмица на мобилността,  Ден без автомобили. 

16. Седмица на пътна безопасност 

17. Организиране изложба рисунки и апликации „Аз играя на улицата”. 

18. Организиране  честване на 1 юни  - Международен ден на детето под мотото „Аз и 

приятелите ми на улицата”:                                                                                

 Празнична програма 

 Рисунки на асфалт 

 Викторина, състезание „Аз се движа безопасно” 

19. Да се поставят в района на училището и около училището необходимите пътни 

знаци, ограждения и маркировки със съдействието на Община Варна и КАТ Варна. 

20. При възникване на ПТП с деца и ученици задължително се информира Министъра 

на МОН, РУО на МОН в срок от 24 часа до 3 дни. 

21. При настъпване на ПТП с ученик от училище в едноденвен срок да се организират и 

проведат заседания на ПС и родителска общоучилищна среща. 

22. В началото и в края на учебната година да се изготвят и изпратят в РУО на МОН 

информация за готовността/ работата на училището по БД през учебната година. 

 

Планът е приет на заседание на ПС – протокол № 13/ 14.09.2021г, утвърден със заповед        

№ РД 07 – 527/ 14.09.2021г.на директора на училището. 

 

 

    Разработил 

         И. Неделчева, председател УКБДП 

 

 

 

 

 

  СИЛВИЯ  ГРИГОРОВА 

Директор на ОУ ”Отец Паисий” – Варна     


