СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
„Александър Сергеевич Пушкин“
9000 Варна , ул. „ Проф. И. Державин“ № 12
тел./факс 60-96-96,
e-mail: pushkin@souvarna.com

ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 13./14.09.2020г.

I. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него,
чрез сформиране на „пътна“ култура при придвижване по пътищата.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към
въпросите на личната безопасност и тази на околните.
II. ЗАДАЧИ
1. Осигуряване знания за безопасно движение, за особеностите и
опасностите на движението по пътищата - със и без МПС.
2. Формиране на система от специални знания, умения и навици,
необходими за успешната адаптация към живота - психологическа
устойчивост и адекватно поведение в екстремни ситуации при пътното
движение.
III. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. Изготвяне и утвърждаване на тематичен работен план за провеждане
на часовете по БД за учебната 2020/2021 г.
Срок :15.09.2020 г.
Отговорник: В. Радева
2. Осигуряване на учебни програми по БД за съответните класове.
Срок: 15.09.2020 г.
Отговорник: В. Радева
3. Включване на темите по БД годишните тематични планове за часа на
класа по конкретни дати и представянето им на директора за
утвърждаване. Отразяване на взетите часове в училищната
документация.
Срок: 15.09.2020 г.
Отговорници: Класните
ръководители
4. Отразяване на отделен ред в Списък - Образец №1 часовете за
изучаване на правилата по БД по пътищата.
Срок: 15.09.2020 г.
Отговорник: Ст. Добрев
5. Запознаване на учениците със спецификата на пътно-транспортната
обстановка в района на училището и документиране на инструктажа на
хартиен носител с имена, дата и подпис на учениците.
Срок: 21.09.2020 г.
Отговорници:
Класните ръководите
6. Изготвяне от учениците от първи до четвърти клас, съвместно с
родителите на
маршрутен лист-декларация за безопасно
придвижване на ученика от и до училище.
Срок: 21.09.2020 г.
Отговорници: Класните
ръководители на 1-1Уклас

7. След приключване на учебните занимания, учителят лично извежда
до портала класа, а учителите от начален етап - предават лично
учениците на родителя/настойника, съгласно декларираното от
родителя в маршрутния лист /със или без придружител/.
Срок: постоянен
Отговорници:
всички учители
8. Провеждане на ежедневна „петминутка“ с учениците от I - VII клас краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за БД
и задълженията им за безопасно поведение на улицата.
Срок: постоянен
Отговорници:
учителите I - VII клас
9. Осигуряване на необходимите учебни, методически и дидактически
пособия и помагала по БД.
Срок :20.09.2020 г.
Отговорник: В. Радева
10. Оглед на района на училището и изготвяне на предложение (при
необходимост) за обезопасяването му.
Срок: 20.09.2020 г.
Отговорници: И. Николов
М. Караиванов
11. Ангажиране на родители с оказване на помощ при провеждане на
мероприятия по БД.
Провеждане на
срещи с Училищно
настоятелство/УН/ за обсъждане проблемите на БД и набелязване на
конкретни мерки.
Срок: постоянен
Отговорник:
Училищно настоятелство
12. Провеждане на инструктаж за безопасност и култура на поведение
преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии,
походи и др./.
Срок: постоянен
Отговорници:
всички учители
13. Организиране на състезание с ученици-велосипедисти „Ден на
безопасното движение”.
Срок: май 2021 г.
Отговорник:
Емилия Кръстева
14. Провеждане „Ден на безопасното движение“ с викторини,
състезания, изложби и др.
Срок: май 2021 г.
Отговорник:
Гергана Щерева
15. Информиране РУО-Варна при настъпило ПТП с ученик или дете от
училище.
Срок: постоянен
Отговорници:
Светлан Илиев, ЗДУД

16. Посещения в учебните часове по безопасност на движението.
Срок: постоянен
Отговорници: В. Радева,
И. Николов
17. Провеждане на писмена атестация на учениците в края на всеки
срок, съгласно съответната учебна програма по БД.
Срок: януари 2021 г. за I срок,
Отговорници:
май 2021 г. за II срок.
Класните ръководители
18. Изготвяне на информационни карти за отчитане състоянието на
възпитанието и обучението по БДП в началото и края на учебната
година.
Срок: септември 2020,
Отговорници:
юни 2021 г.
Г. Щерева, И. Николов
19. Участие на учители в курсове по методика на преподаването на БД.
Срок: постоянен
Отговорник: И. Николов,
М. Караиванов

Дата:28.08.2020 г.
гр. Варна

Изготвил:........................
ЗДАСД /Хрису^ Тодоров/

