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ПЛАН
ЗА РАБОТА ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА
В ЦПЛР-ОДК
гр.Козлодуй

за учебната 2021/2022 година

Планът е приет на заседание на Педагогически съвет № 1/01.10.2021 г.
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I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав:
Председател: Боряна Кръстева
Членове: 1 Петя Лазарова
2 Мариана Ангелова
Възпитателната дейност чрез изучаването на Безопасност на движението
по пътищата представлява своеобразни стъпала за преминаване от процеса на
възприемане, формиране, затвърдяване и надграждане на знания и умения към
развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата и учениците като
участници в съвременното пътно движение. Дългосрочната роля на възпитанието и
обучението по Безопасност на движението по пътищата е създаването на определен
начин на мислене и изграждане на транспортна култура на отделната личност, които
осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в
движението. Обучението по Безопасност на движението по пътищата е вид социално
учене и трябва да бъде наситено с дейности с интелектуален и практически характер,
а доминиращата форма да бъде практическото упражнение. Това ще осигури като
резултат доминиране на уменията над теоретичното знание, защото опазването на
живота и здравето изисква преди всичко действено-практическо отношение,
самоконтрол и отговорност към спазване на нормативни изисквания и стремеж за
усъвършенстване на защитни реакции
През учебната 2020/2021година обучението по БДП в ЦПЛР-ОДК
се
осъществява по учебни програми утвърдени от Министъра на образованието и
науката. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните
образователни изисквания.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на ЦПЛР-ОДК със съдействието и участието на
длъжностни лица от местните организации.
2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на
директора.
3. Занятията се провеждат от ръководители на школи през учебната година.
4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план
се използва специализирана литература, тематични предавания по телевизията и
радиото, инструктивни материали от централния и местен печат, учебно-методически
помагала и други.
III. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на децата и учениците, на педагогическия и
непедагогическия персонал в ЦПЛР-ОДК и извън него.
2. Формиране у децата и учениците на съзнателно и отговорно 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 в околната среда и оказване на помощ в случай на
опасност.
IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към живота.
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно
поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората.
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3. Разширяване кръгозора на знанията чрез запознаване с основните опасности,
способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия с опасен
характер, предизвикани от различни източници.
4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на
безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при
екстремни ситуации.
5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата и учениците
до ЦПЛР-ОДК и на връщане, чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с
активната подкрепа на родителите.
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
1. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви
предложение за обезопасяване района на ЦПЛР-ОДК.
отг. Председател БДП
срок: м.10.2021г.
2. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по
БДП.
отг. Ръководители на школи
срок: текущ
3, Преди всяко организирано напускане на сградата на ЦПЛР-ОДК (участия в
конкурси, фестивали, мероприятия организирани от Община Козлодуй и други) да се
провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на
движението
отг. Ръководители на школи
срок: постоянен
4. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици и
настъпила смърт, задължително да се информира Началника на регионалния
инспекторат по образование в срок от 24 часа – писмено, по телефона –веднага.
отг. Ръководство ЦПЛР-ОДК
срок: постоянен
5. Да се включат учители в курс по методика на преподаване на БД.
отг. директор
срок: през годината
6. Правила за безопасно движение -Движението по улицата има свои правила.
отг: Ръководители школи
срок:м.Ноември
7. Аз съм пешеходец - правила.
отг: Ръководители школи
срок: м. Януари
8. Аз съм пътник в превозно средство (автомобил, автобус, влак, самолет) - правила.
отг.Ръководители школи
срок: м. Март
9. Ежегоден колопоход - практическо приложение на правилата като велосипедисти.
отг: Директор ЦПЛР-ОДК
срок: 2 юни
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