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ПЛАН 
за работа на Училищната комисия по БДП 

за учебната 2020/2021година 
в Професионална гимназия по селско стопанство 

 
 Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата /УК БДП/ е важен 

елемент от системата за възпитание и обучение по безопасност на движението в гимназията. 

Тя има за задача да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на 

учебно-възпитателния процес по безопасност на движението във всяко едно учебно 

заведение. 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Комисията е определена със заповед на Директора в състав: 

- Борислав Илиев – председател 

- Цветелина Ангелова – член 

- Живка Цветкова –член 

2. През учебната 2020/2021 година обучението по безопасност на движението по 

пътищата е задължително и се осъществява в съответствие с утвърдените 

програми за обучение на министъра на образованието и науката. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ: 

1. Извършва се от Директора на гимназията със съдействието на УК БДП, 

класните ръководители и квалифицирани членове на училищното 

настоятелство. 

2. Занятията се провеждат от класните ръководители, преподаватели с 

професионална квалификация по БДП и външни лектори. 

3. При подготовката на учебните занятия им реализацията на настоящият план се 

използва специализирана литература, учебно-методически помагала и други. 
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III. ЦЕЛИ: 

1. Възпитание и обучение на учениците от ПГСС по БДП за формиране на знания 

и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и 

дисциплина. 

2. Формиране на щастливо творящи, здрави физически и емоционално ученици. 

3. Иницииране на съпричастност от  родителите и училищното настоятелство чрез 

търсене на нови форми за работа и намаляване на предпоставките за намаляване 

на ПТП с участие на ученици. 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

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

успешната адаптация към условията на движението по пътищата. 

2. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците, чрез запознаване с основните 

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен 

характер, предизвикани от уличното движение. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка на учителите и намаляване 

безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото си 

поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на подрастващите от 

дома им до училище и обратно. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Месец Септември 

1. Планът на УК по БДП се приема на заседание на Педагогическия съвет. 

 Срок: 15.09.2020 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната 

роля и място в обучението на учениците. 

 Срок: 15.09.2020 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

3. Подготвяне и предоставяне на учебни материали за извеждане на  часовете по БДП. 

 Срок: 17.09.2020 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

        Класните ръководители 

4. Класните  ръководители да изготвят свои годишни планове за работата си по БДП. 

 Срок: 17.09.2020 г. 

 Отг.:        Класните ръководители 

Месец Октомври 

1. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни материали. 
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 Срок: 29.10.2020 г. 

 Отг.: Членовете на УК по БДП 

2. График на УК по БДП за месеца за: 

• Посещение на учебните форми:   урок и 5-минутка; 

• Подновяване  на учебно-материална база по БДП. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: Членовете на УК по БДП 

3. Месечно работно заседание на комисията. 

 Срок: 29.10.2020 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Ноември 

1. Дейности по обезопасяването на района на училището. 

 Срок: 19.11.2020 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП  

2. Месечно оперативно заседание на комисията. 

 Срок: 30.11.2020 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Декември 

1. График на УК по БДП за месеца за: 

• Посещение на учебни форми: урок и 5-минутка; 

  Срок: Постоянен. 

    Отг.: УК по БДП 

2. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като участници в 

уличното движение. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: Класните ръководители 

3. Месечно работно заседание на УК по БДП. 

 Срок: 23.12.2020 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

 

Месец Януари 

1. Организиране и провеждане анкетно проучване - тестова проверка и оценка по БДП за 

учениците от VIII до X клас. 

 Срок: 28.01.2021 г. 

 Отг.: Класните ръководители 

2. Месечно оперативно заседание. 

 Срок: 29.01.2021 г. 
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 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Февруари 

1. Информация на УК по БДП пред Педагогическия съвет за ефективността на обучението 

по БДП по отношение на: 

• Урокът по БДП; 

• Петминутката; 

• Резултатите от тестовете; 

• Работата с рискови деца и ученици. 

 Срок: 11.02.2021 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

2. Работа на УК БДП по плана за: 

• Посещение на учебни форми: урок и  5-минутка 

 Срок: постоянен 

 Отг.: УК БДП 

3. Месечно работно заседание на комисията. 

 Срок: 26.02.2021 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Март 

1. Работа по План-графика за посещение на учебни форми: урок и 5-минутка. 

 Срок: Постоянен 

       Отг.: Председателят на УК БДП 

2. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по БДП. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: Класните ръководители 

3. Месечно оперативно заседание на УК по БДП. 

 Срок: 31.03.2021 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Април 

1. Провеждане на практически занятия и състезания, свързани с обучението по БДП. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: УК БДП 

  Класните ръководители 

2. Месечно работно заседание на комисията. 

 Срок: 29.04.2021 г. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Май 

1. Посещение в заключителните форми на обучение: 
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• Урокът по БДП; 

• Петминутката; 

• Индивидуална работа с рисковите ученици. 

 Срок: Постоянен 

 Отг.: УК по БДП 

2. Обсъждане на идеи за обновяване на материалната база за БДП за следващата учебна 

година. 

 Срок: 31.05.2021 г. 

 Отг.: УК по БДП 

  Класните ръководители 

3. Месечно оперативно заседание. 

 Срок: 31.05.2021 г. 

          Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Юни-Юли 

1. Училищната комисия по БДП докладва пред педагогическия съвет за: 

• Изпълнение на плана на комисията за учебната година; 

• Предлага за обсъждане и приемане план на УК по БДП за следващата учебна година. 

 Срок: Последния ПС 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

 

 

 

Председател на УК БДП: ....................................................... 

 Борислав Илиев 

 

Членове: 

1. ....................................................... 

          Цветелина Ангелова 

2. ……………………………………….. 

         Живка Цветкова     
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