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П Л А Н 
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в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  - с. Момчиловци 

през учебната 2022 – 2023 година 

 

 

 Цели на обучението по Безопасност на движението по пътищата: 

 

I. Възпитание в транспортна култура, формиране на умения на учениците да се пазят живи на пътя. 

1. Да се формират и усъвършенстват сензорните умения за защита 

 Да възприемат и разграничават цветове, форми, движение, скорост, покой. 

 Да придобиват и развиват двигателни умения, насочени към възприемане на 
оптимално количество информация. 

2. Да се формират и усъвършенстват интелектуални умения 

 Да се ориентират в реална пътна ситуация като пешеходци и пътници в 

обществения транспорт. 

 Да могат да определят елементите на пътната среда в квартала, около дома и около 
училището. 

 Да умеят да разбират и обясняват последствията от грешките в собственото си 
поведение като пешеходци, пътници и велосипедисти. 

3. Да се формират и усъвършенстват практически умения. 

 Да се движат самостоятелно и безопасно по маршрут от дома до училището и 

обратно. 

 Да преминават безопасно през кръстовища, пешеходни пътеки и необозначени 
места. 

 Да формират умения за извършване на правилните действия в различни пътни 
ситуации. 
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Дейности по изпълнение: 

 

1. Изготвяне на план за работа на комисията и график за провеждане на часовете по БДП. 

                                                                                 Отг. Комисията и преподаватели  

                                                                                        по БДП 

                                                                                 Срок: 10.09. 2022г. 

2. Приемане и съгласуване на плановете на класните  ръководители за часовете по БДП. 

                                                                                       Отг. Членовете на комисията 

                                                                                       Срок: 14. 09. 2022г. 

 

3. Контрол на възпитанието и обучението по БДП. 

                                                                                 Отг. Председателя на комисията 

                                                                                 Срок: през годината 

4. Изготвяне маршрути на учениците от 1 и 2  клас. 

                                                                                Отг. Преподаватели БДП 

                                                                                Срок: 18. 09. 2022г. 

 

5. Закупуване на учебни тетрадки и тестове за проверка. 

                                                                                 Отг. Преподаватели по БДП 

                                                                                 Срок: 01.10. 2022г. 

6. Във втори час на класа да се отбележи Световния ден на възпоменание за жертвите от 

пътнотранспортни произшествия. 

                                                                                 Отг. Класните ръководители 

                                                                                 Срок: м.X, 2022г. 

                                                                  

7. Провеждане на петминутка в последните часове. 

                                                                                 Отг. Преподаватели и учители ЦДО 

                                                                                 Срок: през годината 

 

 

8. Провеждане на викторина на тема „ Да запазим децата на пътя“ 

                   Отг. Преподавателите по БДП 

                                         Срок: м. март 2023г. 

                                                                               

                                                                                

9. В края на учебната година да се представи информация за резултатите от   възпитанието и 

обучението на учениците по БДП. 

                                                                                 Отг. Преподавателите по БДП 

                                                                                 Срок: 20. 06 2023г.  

   

 

 

Комисия:  

1. Радка Андреева- председател  …………… 

2. Мария Манджукова- член …………….. 

 

 

                                                           


