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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„Свети Свети Кирил и Методий” – гр. Радомир 

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 

www.su-radomir.com, e-mail:sou_radomir_1912@abv.bg 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ 

       МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

             ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

за работата на Училищната комисия по БДП 

в СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир 

през учебната 2021/ 2022 година 
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I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към условията на движението по пътищата. 

2. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците, чрез запознаване с 

основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от 

въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка на учителите и намаляване 

безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото 

си поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на подрастващите от 

дома им до училище и обратно. 

 

II. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Месец Септември 

1. Приемане плана на УК по БДП на заседание на Педагогическия съвет. 

2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, 

нейната роля и място в обучението на учениците. 

3. Включване на съответните теми по БДП в годишните  планирания за часа на 

класа. 

4. Обсъждане на целесъобразността и ефективността на използване на учебни 

материали и подходи при обучението с цел не само придобиване на знания и 

разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и 

мотивацията. 

5. Квалификация на учителите от по БДП. 

 

Месец Октомври 

1. Квалификация на учителите по БДП. 

2. Анализиране на предложенията за обезопасяване района на училището (ако има 

такива). 

3. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни помагала. 

4. Кампания - "Посланията на есенния лист". 

Месец Ноември 

1. Дейности по обезопасяване на района на училището (ако има такива). 

2. Месечно оперативно заседание на комисията. 

Месец Декември 
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1. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като участници 

в уличното движение. 

Месец Януари 

1. Организиране и провеждане на срочна проверка и оценка по БДП за учениците. 

Месец Февруари 

1. Месечно работно заседание на комисията. 

2. Организиране и провеждане на Национално състезание по БДП I състезателна 

група (учениците от V до VII клас) и II състезателна група (ученици от VIII до X 

клас). 

Месец Март 

1. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по БДП. 

Месец Април 

1. Провеждане на практически занятия и състезания, свързани с обучението по БДП. 

Месец Май 

1. Провеждане на срочен  контрол. 

2. Обсъждане на идеи за обновяване на материалната база за БДП за следващата 

учебна година. 

Месец Юни 

1. Работно заседание на комисията. 

2. Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. 

 

 

Председател на УК БДП: Йoрдан Методиев ..................................... 

                                                     

Членове: 1. Аделина Вучкова ............................ 

                2. Антонина Стоянова ........................                         


