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Утвърждавам  

Малена Маджарова, Директор 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година 

 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

Планът за действие за безопасност на движение по пътищата на ЧОУ „Монтесори Варна“ е 

разработен въз основа на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата 

2021-2030 г. и План за действие за безопасност на движение по пътищата 2021 година на 

МОН 

 

I. Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по 

пътищата на ЧОУ „Монтесори Варна“ 

1.Обучението по Безопасност на движението по пътищата е задължително и се осъществява в 
съответствие с държавните образователни стандарти. 

2.Занятията се провеждат от класните ръководители и сертифицирани преподаватели в училището- 

Румяна Венцеславова Илиева и Радостина Димитрова Стефанова в часа на класа. 

3. При подготовката на учебните занятия по БДП се използва специализирана литература и учебно- 

методически помагала. 

II . Цели и задачи: 

1. Опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогически персонал в 
училище и извън него. 

2. Създаване на оптимални условия за придвижване на учениците чрез изучаване правилата за 
движение по пътищата. 
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3. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към своята безопасност и 

тази на околните. 
4. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване на опасни ситуации и вредни 

фактори на пътя, както и оказване на първа помощ при нужда. 
5. Формиране на система от специални знания и умения, необходими за успешната адаптация 

към условията на движението по пътищата. 
6. Запознаване на учениците с основните опасности и начините за тяхното предотвратяване; 

защита от опасни ситуации в уличното движение. 
7. Формиране на задълбочени знания и намаляване на рисково и безотговорно отношение на 

пътя. 
8. Повишаване на умението за реална преценка за собственото поведение при екстремни 

ситуации на пътя.  
 

III. Дейности и мероприятия. 

Организация на учебния процес:  
1 . Обучението и възпитанието по БДП се осъществява по учебни програми в часовете на класа.  

2. Предвиденото учебно съдържание се разпределя равномерно през цялата година, като се 
разглеждат някои глобални теми: 

 

 Клас  Хорариум  Цели  Теми 

 ПГ 
 7 педагогически 

ситуации 
Формиране на начални 

представи за пътната среда; 
Формиране на умения за 
безопасно поведение на пътя. 

 Формиране на култура на 
поведение на пътя. 

 Градът, в който живея; Правила 
за движение на пешеходец; 

Пътувам с автобус; Моят път до 

училище; Пътни превозни 

средства; Изправност на 
велосипеда….. 

 1 клас  9 учебни часа Подпомагане на процеса за 
развитие на концентрацията 
на вниманието, паметта и на 
дисциплинираност, и 

отговорно 

 поведение на пътя; 
Изграждане и развиване на 
защитни механизми, спрямо 

опасностите от пътната среда. 

 Правила за движение на 
пешеходец; пешеходна пътека; 
Аз не пресичам сам; Светофар за 
регулиране движението на 
пешеходците; Двуколесни пътни 

превозни средства 

 3 клас  6 учебни часа Изграждане и развиване на 
защитни механизми, спрямо 

опасностите от пътната 
среда; Развиване на 
перцептивните умения на 
децата за безопасно 

 Път, елементи на пътя; Пътен 

светофар за велосипедисти; 

Безопасни места за управление 
на велосипеда; Знам къде са 
пътните превозни средства 
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поведение на пътя, на 
основата на развиване на 
зрителните и 

 слуховите възприятия, на 
възприятията за време и 

пространство. 

 4 клас  6 учебни часа Изграждане и развиване на 
защитни механизми, спрямо 

опасностите от пътната 
среда; Развиване на 
перцептивните умения на 
децата за безопасно 

поведение на пътя, на 
основата на развиване на 
зрителните и 

 слуховите възприятия, на 
възприятията за време и 

пространство. 

 Пътни знаци, пътна маркировка; 
Кръстовища; Пътни превозни 

средства, използвани в селското 

стопанство; Извън населеното 

място 

 5 клас  5 учебни часа Анализиране на причините за 
възникване на пътен 

конфликт и прогнозиране на 
неговото развитие; 
Сравняване на различни 

видове пътища, познаване на 
пътните превозни средства, 
които се движат по тях и 

основните групи пътни 

знаци. 

 Пътна мрежа, скоростен път; 
Моторни превозни средства; 
Предупредителни пътни знаци, 

пътни знаци за предимство и 

пътни знаци за забрана; 
Конфликти на пътя 

 6 клас  5 учебни часа  Възприемане, анализиране и 

прогнозиране на развитието 

на пътна ситуация; 
Отговорност и самоконтрол 

спрямо употребата на 
алкохол. 

 Пътни знаци със задължителни 

предписания, със специални 

предписания; Алкохол; 

Сензорни характеристики на 
зрението; Умения за безопасно 

движение на пътя 

 

 

3. В обучението по БДП се използват одобрените от МОН учебни тетрадки и помагала.  

4.Часовете по БДП се провеждат по график, утвърден от директора и са включени в плана за 
контролната дейност на директора. 
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Мероприятия Срок Отговорник Контрол 

Осигуряване на 
необходимите учебни 

тетрадки, помагала / 5 

минутката по БД 

/методически ръководства  

 

09. 2020 Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

Определяне за всеки 

ученик от началния курс 
съвместно с родителите му 

най-краткия и безопасен 

път от дома до училището 

и обратно . 

На учениците от  среден 

курс се припомнят 
безопасните маршрути за 
тяхното движение  
 

09. 2020 Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

В час на класа да се 
запознаят учениците с 
пътно -транспортната 
обстановка в района на 
училището  

 

09. 2020 Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

Класните ръководители да 
изготвят декларация, 
която да бъде подписана 
от родителите, че децата 
им могат да участват в 
извънучилищни 

мероприятия през 
годината  
 

09.2020 Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

Осигуряване на 
необходимите 
методически ръководства 
и насоки за учителите.  
 

09.2020 Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

При извеждане на 
учениците да се спазват 
изискванията първият и 

последният ученик да са 
със светлоотразителни 

жилетки.  

 

Срок постоянен Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

Отразяване в електронния 
дневник  преподаваното 

Срок постоянен Преподавател по БДП Директор 
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учебно 

съдържание,съгласно 

съответните учебни 

програми  

 

Класни ръководители 

Провеждане с учениците 
от 1. до 7. клас ежедневно 

в края на последния час 
„петминутка“ 

 

Срок постоянен Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

Изготвяне на презентации 

по БДП  

 

10.2020 Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

Провеждане на родителска 
среща, в която да се 
разгледа поведението на 
учениците като участници 

в пътното движение.  
 

11.2020 Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

Провеждане на 
инструктажи по БДП с 
всички ученици.  

 

10.2020 Преподавател по БДП 

Класни ръководители 

Директор 

Текущ контрол на учебния 
процес по БДП.  

 

03.2021 Директор  

Да се включват учители в 
курс по методика на 
преподаване на БДП  

 

03.2021 Зам. директор Директор 

Провеждане на 
вътрешноучилищно 

състезание между 

класовете в начален етап и 

между класовете в 
прогимназиален етап.  

 

04.2021 Зам. директор Директор 

 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

 Министерство на вътрешните работи / МВР /; 

 Местните органи на държавната власт; РИОСВ КАТ; 

 

 

 


