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ПЛАН
за дейностите по безопасност на движение по пътищата в
Трета ПМГ „Акад. Методий Попов” гр. Варна
за учебната 2020/2021 година
Обучението по БДП е неделима част от цялостното образование и възпитание на
учениците. Започва от ранна детска възраст и съпътства детето през цялото му
развитие. Ролята му е да доведе до развиването и усъвършенствуването на защитните
механизми у децата като участници в съвременното пътно движение. Съгласно Закона
за движение по пътищата основна отговорност за това обучение има Министерството
на образованието и науката, респективно преподавателите в съответното училище,
които осъществяват разнообразни дейности, свързани пряко с безопасността на
учениците по пътя.
1. Комисията по БДП създава условия за перманентно обучение по безопасност на
движението – осъществява се през цялата учебна година както, от класните
ръководители, така и от всички учители.
2. Във връзка с т.1 в края на последния час за деня в рамките на 5 минути се
припомня конкретната пътна обстановка около училището и основните правила
за безопасно придвижване.
3. В рамките на 4 часа годишно за VIII – X клас и 1 час годишно за XI – XII клас
учениците се запознават с конкретни правила за безопасно движение по
пътищата, както и тяхното прилагане, чрез разиграване на различни ситуации на
пътя.
4. Преди коледната ваканция на всички ученици от гимназията се провежда
инструктаж по БДП срещу подпис.
5. Всеки учител формира у учениците си различни умения, свързани с тяхната
безопасност на пътя:
- умения за защита – на сензомоторно равнище;
- интелектуални умения – базирани на познаването на правилата за движение на
пешеходци и велосипедисти, умеия за анализ, сравнение и откриване на
причинно – следствени връзки;

- двигателни умения насочени към приемане на оптимално количество
информация – движения на тялото и главата, определяне на посоките „ляводясно”, „горе-долу”.
6. Организира се практическо обучение на учениците за прилагане на изучените в
часовете по БДП правила.
7. Извършват се периодични огледи на рисковите участъци около училището и при
нужда се уведомява КАТ за нередности с оглед на тяхното отстраняване.
8. Комисията набляга на възможността за осъществяване на междупредметни
връзки – с математика (решаване на задачи за движение), с физика (движение и
взаимодействие на телата; работа, енергия, мощност) и др.
9. Осъществява съдействие при снабдяването с дидактически материали на
преподавателите по БДП.
10. Осъществява проучване в рамките на учебната година за ученици от 12 клас,
придобили правоспособност за управление на МПС с цел провеждане на
кампании с тяхно участие, свързани със спазването на правилника за безопасно
движение по пътищата.
11. Отбелязване на Световен ден в памет на загиналите при катастрофи.
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