
 

Информация  

за работата на комисията по БДП  

при СУ „Васил Левски“, за учебната 2020- 2021 година 

 
 1.През август 2020 година е обсъден и приет план за дейността на  училищната комисия 

по БДП. 

2.Обучението по БДП през учебната 2020/2021г. е организирано и ще се осъществи 

съобразно: 

2.1. предвидените дейности в Националната стратегия за опазване здравето и 

живота на децата в пътното движение. 

2.2. одобрените от МОН програми по БДП за учениците от I – IV и V - XII клас. 

2.3. методическите указания за работата с помагалата по БДП.                                 

3.Часовете по БДП са заложени на отделен ред в Списък – образец №1. 

4.За преподаватели по БДП са определени класни ръководители и учители, завършили 

курс по методика на обучението по БДП. 

5.Председателят на комисията по БДП обобщава часовете за първи и втори срок на 

учебната 2020-2021 година и предоставя график от дейности на директора на 

училището. 

6.При обучението на учениците по БДП се използват помагала и тетрадки, одобрени от 

МОН. Тетрадките за V-VIII клас са закупени със средства на училището и са  заведени в 

библиотеката, защото се използват многократно. 

7.За всеки ученик от  I  и  II клас се определя с помощта на родителите му най -

безопасният път от дома до училището и обратно. 

8.На учениците от  III и IV  клас  се припомнят безопасните маршрути за тяхното 

движение. 

9. С учениците от I до ХII  клас учителите ежедневно в края на последния час провеждат 

„петминутка“- напомняне за начините на безопасно  придвижване и поведение на 

улицата при прибиране вкъщи. 

10.След завършване на учебните занятия учителите от начална етап извеждат 

учениците до изхода на училището. 

11. С всички пътуващи ученици многократно се провеждат разговори за безопасното 

използване на градския транспорт. 

12. Във връзка с обявяването на месец октомври  за месец  на „Пешеходната 

безопасност“ учителите, преподаващи БДП ще разговарят с  учениците за тяхното 

безопасно поведение на улицата като участници в пътното движение.  

13. През третата седмица на месец ноември ще се отбележи Световният ден на 

възпоминание за жертвите от ПТП. 

- На витрината по БДП на първия етаж на училището ще се поставят материали 

във връзка с този ден. 



- В часа на класа ще се проведат беседи- разговори, в които учениците да се 

запознаят със смисъла и характера на Световният ден на възпоминание за 

жертвите от ПТП. Учениците могат да разкажат случаи на ПТП, в които са 

участвали или са били свидетели.  

14.В края на месец януари 2021г. ще се проведат тестове за установяване на нивото на 

усвоените знания по БДП. Тестовете ще се проверят от учителите по БДП и резултатите 

от тях ще се обобщят от председателя на комисията по БДП –Катя Динева.  

15.Запланувано е състезание по БДП за 1 – 4 клас - месец март. 

16. В края на втория срок са предвидени тестове за установяване на нивото на 

усвоените знания. Учителите по БДП ще предадат резултатите на председателя на 

комисията, който ще ги обобщи и изготви писмен доклад, който ще предостави на  

директора на училището. 

 

                                                                 Катя Динева 

       Председател на комисията по БДП 

 


