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І   БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 

 1. С цел изпълнение на изискванията закон за движение по пътищата 

всички ученици от І до VІІ клас  изучават задължително правилата за движение 

по пътищата. Обучението на учениците се провежда в  основното училище по 

следните глобални теми: 

 

 За І клас – “Отивам на училище сам” – 16 часа. 

 За ІІ клас – “ Отивам на училище с обществен  транспорт” – 8ч. 

 За ІІІ клас – “ На пътя е опасно” – 8 часа. 

 За ІV клас – “Безопасно преминаване на пешеходец през кръстовищата – 

6ч. 

 За V клас – “Моят велосипед” – 6 часа. 

 За VІ клас – “ Етично взаимоотношение между участниците в движението” 

– 6 часа. 

 За VІІ клас – “Движение при особено трудни пътни условия” – 6 часа. 

   

 2. Обучението на учениците от І –VІІ  клас да се провежда по глобалните 

теми в часа на класния ръководител. 

      Отг.: кл. ръководители 

 3. За обучението на учениците да се използват учебни пособия и помощни 

средства, третиращи новия закон на движението по пътищата. Съгласно новия 

Закон за движението по пътищата да се ползват при възможност учебните 

тетрадки по безопасност на движението за учениците от І до VІІ  клас. 



               Отг.: А. Харалампиева  и  кл. ръководители 

 4. Във връзка с обучението по БД през учебната година е необходимо да се 

извърши следното: 

  а/ преподаваният материал съгласно учебната програма да се отразява 

в дневника на всеки клас.  

      Отг.: кл. ръководители 

  б/ през м. септември за всеки ученик от І и ІІ клас да се определи 

съвместно с родителите, най-краткият безопасен път от дома до училище или от 

дома до автобусната спирка и обратно. За учениците от ІІІ клас да се опресняват 

отново безопасните маршрути за движение до училище или автобусната спирка и 

обратно. 

      Отг. кл.ръководители 

 

                    в/  през м. септември на първата родителска среща родителите да 

бъдат информирани за безопасното движение по пътя, личната безопасност и 

опазването на живота и здравето на учениците и останалите участници в 

движението; да се обсъдят изискванията за поведението на учениците като 

участници в движението – пешеходци, пътници, водачи на МПС и др. 

                                                            Отг.: кл. ръководители 

 

  г/ в района на училището по преценка на комисията за БД да се 

организира дежурство на ученици, родители, служители на КАТ и други. 

      Отг.: А.Харалампиева 

      Срок: постоянен 

 

 5. Часовете за изучаване на правилата за движение по пътищата от 

учениците от І  до VІІ  клас да се провеждат през цялата учебна година в часа на 

класа от учители /кл. ръководители/, които притежават свидетелство за 

управление на МПС. 

      Отг.: А.Харалампиева    

                                                             Срок: постоянен 

 6. В началото на учебната година се препоръчва да се съставят списъци на 

всички ученици – велосипедисти. 

      Отг.: кл. ръководители 

      Срок: м.09.2020 г. 

 7. Провеждане на състезание по майсторско управление на велосипед. 

      Отг.: Д. Стоянов, М.Паунова 

      Срок: м. май 2021 г.  

 8. Да се препоръча на родителите закупуване на светлоотразители. 

      Отг.: кл.ръководители 

      Срок: постоянен 

 9. Преди настъпването на зимните месеци да се извика лектор от КАТ, 

който да запознае учениците с опасностите при движение в зимни условия. 

      Отг.: Директорът и А.Харалампиева 

      Срок: м.ноември 



 10. През зимните месеци, последните минути на всеки час, учителите 

ежедневно да напомнят на учениците за опасностите при движение в зимни 

условия. 

      Отг.: учители 

      Срок: постоянен 

          11. На електронната страница на училището да се създаде рубрика 

„Безопасност на движението по пътищата“, която да включва информация, 

анализи, мерки, дейности на комисията.   

                                                              Отг.: Председателят на комисията 

                                                              Срок: постоянен 

 

 

 

 

 

 ІІ. ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

 

1. Провеждане на инструктажи съгласно  ПБУВОТ  с учениците и 

персонала. 

                                                            Отг.: Предс. на комисията и кл.р-ли 

      Срок: съгл.зап. на директора 

  

 2. Актуализиране на евакуационни схеми. 

      Отг.: Б.Чакърова 

      Срок: м.09.2020 г. 

 3. Запознаване на учениците с Плана и  преминаване по схемата за 

евакуация. 

      Отг.: кл. р-ли 

      Срок: м.09.2020 г. 

 4. Провеждане на практическо занятие за евакуация при критична ситуация. 

      Отг.: А.Харалампиева и кл. р-ли 

      Срок: м. 10.2020 г. и 04.2021 г. 

 5. Комисия, назначена от директора на училището, ежегодно да извършва 

оценка на състоянието и безопасността на уредите, съоръженията и 

обзавеждането в класните стаи. 

      Срок: м.09.2020 г. 

               Отг.: Димитров, Стоянов, Паунова 
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