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ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ 

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

УТВЪРЖДАВАМ:  

 

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

/Катя Русева/ 

Утвърден със заповед № 68-А / 03.09.2021 г. 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 
За подобряване безопасността на движението на учениците по пътищата за периода 

2021/2022 год. 

 
Председател на комисията: Димана Антонова 

1. Деница Георгиева 

2. Момчил Момчилов 

 

I. Цел на програмата: 

1. Възпитание и обучение на учениците по правилата на пътно движение . 

2. Повишаване на транспортната култура и дисциплина на учениците с цел намаляване 

произшествията по пътищата . 

3. Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението по безопасност на движението 

по пътищата . 

4. Разширяване на формите на взаимодействие с родители , училищно настоятелство и 

специализирани органи за решаване на конкретни проблеми по безопасност на движението 

по пътищата. 

 
II. Дейности по програмата: 

1. Да се изгради с дидактически средства кът по безопасност на движението в училище 

с цел по – ефективно обучение. 

Срок: 30 ноември 2021 г. 

Отг.: Класните ръководители 

 
2. На среща с родителите да се акцентира върху поведението на учениците като 

участници в пътното движение с цел намаляване вероятността от пътнотранспортни 
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произшествия. 

Срок: по график за провеждане на родителски срещи 

Отг.: Класните ръководители 

 
3. Да се организира среща с представител на КАТ за разясняване поведението и 

действията на учениците като пешеходци и велосипедисти. 

Срок: м. ноември 2021 г. 

Отг.: Председател на комисията 

 
4. Участие в регионални и национални кампании за опазване на участниците в пътното 

движение. 

Срок : септември 2021 г. – юни 2022 г. 

Отг.: Класните ръководители 

 
5. Участие на училищното настоятелство в дейности по безопасност на движението по 

пътищата и съдействие за осигуряване на спонсори за училищни мероприятия, свързани с 

изпълнение на Програмата. 

Срок : септември 2021 г. – юни 2022 г. 

Отг.: Директор 

 

6. Провеждане на петминутка по безопасност на движението по пътищата в края на 

последния от часовете и отразяване в дневниците за взетите учебни часове. 

Срок: ежедневно, септември 2021 г. – юни 2022 г. 

Отг.: Всички учители 


