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ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ 

гр. Стара Загора, ул. „Индже войвода“ 7 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР: ............................ 

/Катя Русева/ 

 

Утвърден със Заповед № 68/03.09.2021 г. 

 

 

П Л А Н 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

УЧЕБНА 2021/2022 г. 

Планът на комисията е приет на Заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 

11 /  02.09.2021 г. 

 
I. Цели: 
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училището и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно отношение към въпросите на личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и 

оценка на опасните ситуации и вредните фактори , и оказване на помощ в случай на опасност. 

 

II. Задачи: 
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна 

адаптация към живота. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с МПС. 

3. Разширяване на кръгозора от знания на учениците чрез запознаване с опасности в 

пътното движение, способност за тяхното предотвратяване. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно движение на учениците чрез изучаване 

правилата за движение по пътищата. 

 

III. Дейности и мероприятия: 
1. Обучението по безопасност на движението да се организира и провежда в съответствие с 

учебните програми за учебната 2021/2022 година. 
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Отговорник: Класните ръководители 

Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 

 
2. Преподаваният учебен материал да се отразява в Дневника на класовете . Отговорник : 

Класните ръководители Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 

3. Редовно да се провеждат планираните часове по безопасност на движението . 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: плана по безопасност на движението 

 
4. Да се осъществява контрол върху планираните мероприятия по безопасност на 

движението 

Отговорник: Директор 

Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 

 
5. Да интегрира обучението по безопасност на движението с други учебни предмети. 

Отговорник: Преподавателите 

Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 

6. В началото на учебната година класните ръководители да проведат час на класа по 

въпросите с пътно-транспортната обстановка в района на училището. Да се изработи 

схема на безопасния път от дома до училището на учениците от I и II клас. Отговорник: 

Класните ръководители 

Срок: месец септември, октомври 2021 г. 

 
7. Да се отбележи 19. 11. – Световния ден за възпоменание на загиналите при ПТП 

Отговорник: Председателят на комисията и класните ръководители 

 
8. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците като 

участници в пътното движение. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: месец ноември, декември 2021 г. 

 

9. Да се изготви списък на учениците с опасно поведение като участници в движението за 

групова и индивидуална и възпитателна работа. 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок : септември 2021 г.– юни 2022 г. 

 
10. Да се осигури необходимото методическо ръководство и насоки на учителите . 

Отговорник: Председателят на комисията Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 

 
11. Да се изработят нагледни материали по безопасност на движението. 
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Отговорник: Комисията 

Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 

 
12. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение за 

обезопасяване на района около училището. 

Отговорник : Комисията 

Срок: месец септември, октомври 2021 г. 
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13. Да следят за състоянието на пешеходните пътеки около училището. 

Отговорник: Комисията 

Срок: месец септември, октомври 2021 г. и април 2022 г. 

14 При възникване на пътно-транспортно произшествие с ученици и настъпила смърт 

задължително да се информира Министъра на образованието и науката и РУО – Стара Загора 

в срок до 24 часа. 

Отговорник: Директорът 

Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 

 
15. При настъпило ПТП с ученик от училището, (завършило с нараняване или смърт) в 

едноседмичен срок да се: 

1. Проведе извънреден педагогически съвет за анализ на обучението по безопасност на 

движението в училище. 

2. Проведе след една седмица общо училищна родителска среща по повод същото 

ПТП; 3. Изготви доклад до МОН в срок до 24 часа от получаване на информацията от 

директора и комисията. 

4. Направи социално психологически анализ на причините довели до това ПТП. 

Отговорник: Директор 

Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 

 
16. Да се проведе ,,Ден на безопасност на движението“ – с викторина , състезания и др. 

Отговорник: Комисията 

Срок: месец април, май 2022 г. 

 
17. Да се проведе конкурс за рисунка на тема „На пътя е опасно“ за учениците от III клас, 

а най–добрите бъдат наградени. 

Отговорник : Председателят на комисията и кл. ръководители на III клас Срок: 

месец април, май 2022 г. 

 
18. В часа по велосипед учениците от IV клас да напишат съчинение на тема: Какво ще 

посъветвам моя приятел, който днес пресече булеварда на червено? Отговорник : 

Председателят на комисията и кл. ръководители на IV клас Срок: месец април 2022 г. 

 
19. Да се проведе инструктаж по безопасност на движението с всички ученици . 

Отговорник: Класните ръководители 

Срок: месец октомври 2021 г. 

 
20. Да се включат учители в курс по методика на преподаването по безопасност на 

движението. 
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Отговорник: Директор 

Срок: септември 2021 г.– юни 2022 г. 
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21. Да се провеждат беседи с родители на непълнолетни, управляващи МПС без 

необходимото свидетелство, под въздействие на алкохол и наркотични вещества и изготвяне 

на докладни записки , които да се изпращат в сектор ,,Пътна полиция” – ОДМВР, гр. Стара 

Загора. 

Отговорник: Директор 

Срок: до три дни след получаване на информация за нарушението 

 
22. Да се предоставя информация в РУО-Стара Загора за подадени сигнали за ученици, 

управляващи МПС без свидетелство за управление и след употреба на алкохол и наркотични 

вещества Отговорник: Директор 

Срок: ежемесечно до десето число на съответния месец 


