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ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” 
село Червенци, Варненска област 

 
 

Утвърждавам : 
      
     Пепа Пенчева  
     Директор на ОбУ “Св. Иван Рилски” 

 
 
 

ПЛАН 
 
 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 година 

 
 

1. За учениците от І клас в началото на учебната година, съвместно с 
родителите, се определя най-краткият и безопасен път от дома до 
училище и обратно. По възможност да се закупят и светлоотразителни 
елементи за чантите на първокласниците. 

срок : 25.09.2018 г.                                                                       отг.: класен ръководител 
2. За учениците от І – ІV клас се провежда обучение в Часа на класа от 

класните ръководители по учебна програма и чрез урочната дейност. 
срок : през учебната година                                                отг.: класни  ръководители 

3. За учениците от І – ІV клас, учителите провеждат в края на часа 
„минутка”, а за учениците от V – ІХ клас – „петминутка” – с цел 
напомняне на БД и задължението им за безопасно поведение на улицата. 

срок : през учебната година                                                                          отг.: учители  
4. Часовете  за изучаване на Правилника за безопасност на движение по 

пътищата се провеждат по график за учебната година, утвърден от 
директора. 

срок : през учебната година                                                                      отг.: учителите 
5. Организиране на викторина и състезание по БДП. 

срок: м. Май 2018г.                                                                                       отг.: учителите 
6. Подреждане на кът по БД. 

срок : през учебната година                                                                  отг.: Комисия БД 
7. Организиране на училищно състезание, след необходимата подготовка, с 

учениците велосипедисти. 
срок: м. Май 2018г.                                                                                   отг.: Комисия БД 

8. Училищното настоятелство да проучи възможности за включване в 
проекти по международни и български програми. 

срок: м. Април 2018г.                                                                                               отг.: УН 
9. Среща-разговор с представител на КАТ на тема „Спазване на правилата 

за движение от децата” 
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срок: м. Март 2019г.                                                                                    отг.: учителите 
 
   Планът за БДП е приет на заседание на ПС с Протокол №1 / 17.09.2018г.  и 
утвърден със заповед на директора №РД 95/17.09.2018г. 
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