ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
"ЗЛАТНА НИВА” ГРАД АЙТОС

ГОДИШЕН ПЛАН
НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Септември 2019 година

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Комисията е избрана на заседание на Педагогически съвет
Председател: Стоянка Димитрова - ЗДУПД
Членове:
1. Стоян Петков - старши учител практическо обучение
2.
Георги Иванов - старши учител практическо обучение
2.Планът на комисията е приет на заседание на ПС с протокол № 13/13.09.2019г.
П.ОРГАНИЗАЦИЯ
1.Занятията по БДП в ПГСС „Златна нива” се осъществяват съгласно нормативната
уредба и стандарта за придобиване на правоспособност за управление на МПС от кат.
„Ткт” и „В”.
2.При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се
използва: Учебни програми на МОН, специализирана литература,учебно-методически
помагала и др.
3.Занятията се провеждат в добре оборудван кабинет.
III. ЦЕЛИ
Формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за
самосъхранение,отговорност и дисциплина,изграждането на етични взаимоотношения в
пътното движение, които да способстват развитието на нова обществена култура по
отношение на безопасността на движението.
IV. ЗАДАЧИ
1.Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата;
2. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активна подкрепа на родители и
ученици;
3. Иницииране активното съпричастие на родителите, семейството и обществеността в
процеса за намаляване вероятността от пътнотранспортни произшествия с участието на
ученици.
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1.Обучението на учениците по правилата за БДП да се организира и провежда в
съответствие с нормативната уредба.
Срок:постоянен;
Отг. Директора
2. При разработването на тематичното годишно разпределение да се имат предвид
учебните програми на МОН
Срок: 16.09.2019г.;
Отг. Ст. Петков
3. В плана на класния ръководител да се включат теми по БД за часа на класа
Срок: 16.09.2019г.;
Отг. Класните ръководители
4. Предоставяне на информация, анализ и мерки по БДП и на транспортната
инфраструктура в близост до ПГСС „Златна нива“
Срок: 16.09.2019г.;
Отг.Училищната комисия по БДП,класните ръководители
5. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми
Срок:постоянен;
Отг. Ст. Петков

6. Преподаваният материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките
Срок:постоянен;
Отг. Ст. Петков
7. Да се изработи програма за обновяване и поддържане на учебната и материалнотехническата база по БДП
Срок:постоянен;
Отг. Комисията
8. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на
планираните мероприятия.
Срок:постоянен;
Отг. ЗДУПД
9. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
Срок:постоянен;
Отг. Ст. Петков, Г. Иванов
10. В началото на учебната година, класните ръководители в часа на класа да запознаят
учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището.
Срок:20.09.2019г.;
Отг. Класните ръководители
11. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви
предложение за обезопасяване на района на училището.
Срок: 13.09.2019г;
Отг. Комисията
12. Да се набележат и обсъдят заедно с КАТ мерки за обезопасяване района на
училището
Срок: 13.09.2019г.;
Отг. Директора и комисията
13. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда да се провеждат
разговори с учениците за припомняне правилата за безопасно поведение по пътищата.
Срок:постоянен;
Отг. Учителите
14. При възникване на ПТП задължително да се информира Министъра на МОН и РИО
в срок от 24 часа.
Срок:постоянен;
Отг. Директора
15. При настъпило ПТП с ученик от училището в едноседмичен срок да се организира
и проведе ПС и родителска среща.
Срок:постоянен;
Отг. Директора
16. Да се оформи информационен кът с материали по темата: „Безопасност на
движението по улиците и пътищата”.
Срок: 16. 09.2019г.;
Отг. комисията
17. На среща с родителите да се акцентира върху поведението на учениците като
участници в пътното движение с цел намаляване вероятността от ПТП.
Срок:постоянен;
Отг. Класните ръководители
18. Включване на нови теми за поведението на учениците като пешеходци и
велосипедисти в програмата „Без свободен час”.
Срок:постоянен;
Отг. Комисията
19. В рамките на часа на класа във всички класове да се отбележи датата 16 ноември световен ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортните произшествия, като

учениците се запознаят със смисъла на това възпоменание, целите на провеждане на
такъв ден, отбелязването му по света.
Срок: м. ноември
Отг. С. Петков
20.Практическо занятие по контролиране и спазване правилата за движение по
пътищата - майсторско управление на колесен трактор и лек автомобил.
Срок: м. май
Отг. Г. Иванов, С. Петков
21 .Конкурс за рисунка на тема „Правилата за движение по пътищата в часа на класа.”
Срок: м. юни
Отг. комисията

