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Мерки по БДП за ограничаване и намаляване на последствията от ПТП с
участие на деца и ученици
I.Обезопасяване на районите около сградите на училището
• Преди започване на учебната година комисията прави преглед на пътната
сигнализация и маркировка на улиците около училището и прави предложения до
кметството /комисиите по организация и безопасност на движението/ за подобряване
организацията на движението в района на училището;
• Прави преглед на съоръженията, монтирани пред входовете на училището,
осигуряващи безопасност на учениците – предпазни мантинели и пана, изкуствени
препятствия на улицата за принудително намаляване скоростта на движение на МПС;
• Планира ползването на органите на пътна полиция за провеждане на беседи с
учениците.
II. В началото на учебната година са предприети следните действия:
 В началото на учебната година класните ръководители в ЧК да запознаят
учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училище.
 На родителска среща с родители на учениците от I и II клас е предложено на
родителите, заедно с децата си, да изготвят карти за пешеходния маршрут на
децата от дома до училище. Всички карти са подробно обсъдени и анализирани
с децата.
 Класните ръководители на класовете от начален етап са обсъдили с учениците
правилата за движение на пешеходци. С всяко дете индивидуално е обсъден кой
е най-безопасния маршрут.
 Осигуряване на учителите с дидактически материали.
 Изготвен график за провеждане на темите по БДП в ЧК.
 Редовно провеждане на петминутки.
III. Отбелязване на:
 22 септември – Европейски ден без автомобили
 Световния ден за възпоминание на загиналите при ПТП
IV. Работа със семействата и родителите
 За осигуряване на учебни тетрадки, помагала, забавни компютърни игри по
БДП, светлоотразителни елементи по облеклото, чантите и раниците на
учениците.
 Класните ръководители на класовете са обсъдили с родителите на родителските
срещи конкретния маршрут на движение на всяко дете. Има два основни извода:
- повечето ученици идват и си отиват от училище с личен транспорт на
семейството;
- тротоарите и улиците в близост до училището са обезопасени с подходящите
маркировки.





Организира посещения на родителите при провеждане на състезания на
учениците по БДП;
Обсъжда на родителски срещи тематиката за възпитанието, обучението и
опазване на децата в пътното движение, резултатите от атестациите на
учениците.
Табла с материали по БДП, които да са достояние на родители и ученици.

V. Организиране на училищни състезания и походи
Организира се ученическо състезание по БДП в училище на две нива:
 В класовете - между формираните в началото на учебната година отбори в класа;
 Училищно ученическо състезание – между отборите от отделните класове за
излъчване представителния отбор на училището за участие в общинското
състезание и подготовка на отбора за общинското състезание по БДП;
 Проведен поход от училище до близка местност на 28.10.2019 г. Бе обърнато
особено внимание на правилата за придвижване на пешеходците и отбелязване
на подходящия маршрут за учениците, живеещи в конкретната посока.

