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ГОДИШЕН ПЛАН–ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

ПРИ 129  ОУ „АНТИМ І”  

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА 

 

ПРИЕТ НА ПС С ПРОТОКОЛ № 5 от 13.09.2021 г. 

 

 

 

Обучението по БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ( БДП ) e вид 

социално обучение и трябва да бъде наситено с дейности с интелектуален и практически 

характер, а доминиращата форма да бъде практическо упражнение. 

 

1. Изготвяне на Годишен План-програма по БДП на 129 ОУ „Антим I“ 

Срок: 15. 09. 2021г. 

Отговорник: Училищна комисия по БДП 

 

2. Публикуване на Годишния План-програма по БДП и на предстоящите дейности по 

него на официалната страница на училището. 

Срок: Постоянен 

Отговорник: Психолог на 129. ОУ 

 

3. Планиране на обучението по БДП за учениците от 129 ОУ, съгласно изискванията 

на МОН.  

Срок: 15. 09. 2021г. 

Отговорник: Кл. р-ли на 1-4 клас, Из. Яков, Д. Лазарова, С. Митова, Ст.  Петкова, 

Л. Евтимова; 

 

4. Дни на безопасността на пътя 16.09. – 22.09.2021г. Популяризиране на Деня без 

загинали на пътя – 16.09.2021г. с илюстрации, изобразяващи с ръце символа за 

нула загинали на пътя. 

Срок:16.09.2021г 

Отговорници: Кл. р-ли, психолог на 129 ОУ 

 

5. Провеждане на петминутка ежедневно в последния час във всеки клас. 

Срок: Постоянен 

Отговорници: Кл. р-ли, преподаватели 

 

6. Класните ръководители на 1-4 клас да изискат от родителите на първата 

родителска среща да изработят пътна карта за безопасен маршрут до училището и 

обратно на децата си. 

Срок: 30 септември 2021г. 

Отговорници: Кл. р-ли 1-4 клас 

 

7. След завършване на учебните занятия преподавателите, които имат последен час с 

1 и 2 клас, лично да извеждат учениците и да ги предават на чакащите ги родители. 

Срок: Постоянен 

Отговорници: Преподавателите 1-2 клас 



 

8. В Час на класа периодично да се провеждат разговори на тема „Как да се 

придвижим безопасно по определения маршрут”. 

Срок : Постоянен 

Отговорници: Кл. р-ли 

 

9. Преподаваният учебен материал по БДП да се отразява в електронния дневник на 

съответната паралелка.  

Срок: Постоянен 

Отговорници: Кл. Р-ли и преподаватели по БДП 

 

10. Набавяне на комплект от учебни материали и помагала по БДП за всеки ученик. 

Срок: 28 септември 2021г. 

Отговорници: Преподавателите по БДП 

 

11. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, посещения 

на изложби, зелени училища и др.) да се провеждат разговори с учениците за 

припомняне на правилата за БДП и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. 

Да се попълва уведомително писмо от ръководителите на групата. 

Срок: Постоянен 

Отговорници: Ръководителите на групи 

 

12. Конкурс за написване на есе на тема: „Безопасни улици” от ученици 5-7кл. 

Срок: м. Февруари 2022г. 

Отговорници:М. Йорданова, Ел. Колева и Из. Яков 

 

13. Изработване на основни пътни знаци в часовете по изобразително изкуство и 

гражданско образование 

Срок: м. Февруари 2022г. 

Отговорници: Станислава Байракова, Л. Евтимова и кл. р-ли на 1 – 4 клас 

 

14. Организиране на срещи със служители на КАТ                                                 

Срок: м. Март 2022г. 

Отговорници: Преподавателите по БДП, кл. р-ли, училищен психолог 

 

15. Провеждане на часове с практическа насоченост и проиграване в защитена среда на 

различни ситуации, свързани с темите по БДП. 

Срок: м. Май 2022г. 

Отговорници: Кл. р-ли 2 – 4 клас 

 

16. Рисунка на асфалт на тема “Познавам пътните знаци” – 2 – 4 клас. 

Срок: м. Май 2022г. 

Отговорници: Кл. р-ли 2 – 4 клас 

 

17. Демонстрация на учениците на безопасно поведение в различна пътна среда. 

      - Ролеви игри, в които учениците са учители на други ученици. 

      - Дидактични игри, в които учениците имат възможност да анализират и 

коментират поведение – на пешеходци, пътници в превозни средства, 

велосипедисти в различни реални пътни ситуации. 

Срок: Постоянен 

Отговорници: Преподавателите по БДП 



 

18. Провеждане на състезание между петите класове за изработка на макети на 

велосипед. 

Срок: м. Май 2021г. 

Отговорници: Д. Лазарова, С. Митова и И. Яков 

 

19. Участие в Национална училищна викторина по безопасност на движението „Да 

запазим децата на пътя“ за 1-4 и 5-7 клас. 

Срок: Училищен кръг – февруари 2022г. 

Общински кръг – март 2022г. 

Областен кръг – април 2022г. 

Национален кръг – май 2022г. 

Отговорници: Кл. р-ли 1-4 клас, Ст. Петкова, Л. Евтимова и С. Митова 

 

20. Участие в национално състезание по БДП за 5 – 7 клас 

Срок: Училищен кръг – до 28.02.2022г. 

Общински кръг – до 28.03.2022г. 

Областен кръг – до 16.05.2022г. 

Национален кръг – юни 2022г. 

Отговорници: Преподавателите по БДП 

 

21. Да бъде изградена площадка по БДП 

Срок: м.юни 2022г. 

Отговорници: Преподавателите по БДП, Ръководство на 129. ОУ 

 

22. Обучението по БДП всеки срок завършва с индивидуален  писмен тест по БДП и 

попълнено от преподавателя свидетелство за резултатите от обучението по БДП. 

Срок: Последен учебен час по БДП за всеки срок на учебната 2021- 2022г. 

Отговорници: Преподавателите по БДП 

 

23. Запознаване на учениците със Сдружение „SOS – ПТП” – Безплатни консултации 

на пострадали при катастрофи. 

Срок:  Постоянен 

Отговорници: Преподавателите по БДП 

 

24. Предоставяне на  диск с песни по БДП /1-4кл./, гледане на филми и презентации по 

темите на обучение /5-7кл./ 

Срок: Постоянен 

Отговорници: Кл. р-ли, преподаватели по БДП и външни лектори 

 

25. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с 

обучението по БДП  

Срок: Постоянен 

Отговорници: Ръководство на 129. ОУ 

 


