обединенв учил щ

г свети СВЕТИ нирил и методии село девене

с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,
E-mail: devene.1972@abv.bg

Уважаеми родители,
Относно Решение № 16 от 17.01.2019г. на Министерския
съвет за приемане на интегриран подход „Безопасна система е визия
нула загинали и тежко ранени“ и обявяването на 2019 за година на
активна работа по опазване живота и здравето на участниците в
движението по пътя под мотото „Пази семейството си на пътя“ ви
информираме, че обучението по БДП е неделима част от цялостното
образование на учениците.
Главната цел на обучението по БД е насочена не само към
даване на знания, а и към формиране у децата на следните конкретни
умения за безопасно поведение на пътя:
> Умение за защита - формират се на сензомоторно
равнище и включват различаване на цветове, форми,
скорост, дистанция и др.;
> Практически умения - свързани са е овладяване на
външни, предметни материални действия;
> Интелектуални умения - анализ, синтез, сравнение и
откриване на причинно-следствени връзки;
В организирания учебно-възпитателен процес се изграяща у
учениците ориентировъчна основа за действие в многообразните
условия на пътното движение. Формират се механизми и практически
умения за физическа защита като участници в движението.
Учебното съдържание на обучението по БДП е
структурирано на принципа на една глобална тема за всеки клас.
Обучението през цялата година е подчинено на един проблем, който се
разглежда подробно и многостранно в рамките на часа на класа.
Изучаването на всяка глобална тема става в два кръга - през есента и
през пролетта. Разпределението на учебното време е следното:
I клас - 9 часа
V клас - 5 часа
II клас - 6 часа
VI клас - 5 часа
III клас -6 часа
VII клас - 5 часа
IV клас - 6 часа
IX клас - 4 часа

Преподавателите са преминали квалификационни курсове
по методика на обучението по БДП по програма, утвърдена от
министъра на образованието и науката.
Обучението
се
осъществява
по
утвърдени
от
Министерството на образованието учебни помагала. Не за всички
ученици са осигурени учебни тетрадки, поради финансово затруднение
на родителите.
В училището няма оборудван кабинет по БДП. Обучението
се провежда в класните стаи.
В края на всеки последен час се провежда петминутка с
учениците.
Местоположението на училището е застрашено от
транспортно движение. Пред училището е поставена допълнителна
предпазна ограда. Не са се случвали ПТП с ученици, но не трябва да
забравяме рисковото поведение на учениците като участници в
движението.
В края на всеки месец се провежда събрание на комисията
по БДП и са правят отчети за проведените дейности, набелязват се
мерки, пропуски и мероприятия, разглеждат се ученици с рисково
поведение,' провеждат се състезания по БДП.
В края на първия срок и в края на учебната година се
правят тестове по БДП по класове.
За учебната 2019/2020 година е изготвена Програма за
опазване живота и здравето на децата в пътното движение както и
План за работата на УК по БДП.

ПРОГРАМА
ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ
I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Безопасността на децата - участници в пътното движение е
един от най-сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко
свързан с опазване на живота и здравето на децата и учениците днес и
с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и
отговорни участници в движението в утрешния ден и изисква
усилията на цялото общество, а от образователната система приоритет на работата с децата и учениците за развитие на определен
начин на мислене и усъвършенстване на защитните механизми, които
осигуряват личната им безопасност и сигурността на другите
участници в пътното движение.
Анализът на най-тежките характерни произшествия с деца и
юноши по пътищата на страната, води до няколко особено тревожни
извода:
- Най-често те пресичат на неопределени за целта места, без
предварително оглеждане за преминаващи МПС, внезапно навлизат в
платното за движение, движат се неправилно по платното, улицата
или пътя.
- Децата и юношите, които управляват велосипеди,
скейтбордове, ролери, тротинетки, ATV и други, поради липса на
опит, поради незнание на правилата за движение или поради
подценяване на опасността от пътна злополука, се движат неправилно
по пътя, извършват неправилни маневри или са достатъчно малки за
такива превозни средства.
Настоящата програма е съобразена с Решение № 16 от
17.01.2019г. на Министерския съвет за приемане на интегриран подход
„Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“ и
обявяването на 2019 за година на активна работа по опазване живота
и здравето на участниците в движението по пътя под мотото

„Пази семейството си на пътя“

II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА:
Основната цел на Програмата е да се определят най-важните
ангажименти на УЧИЛИЩЕТО и направления на дейността му, за да
се подобри обучението на учениците за безопасно ползване на улиците
и пътищата.
Програмата има следните основни ПРИОРИТЕТИ:
1. Възпитание и обучение на учениците от ОУ „Свети Свети
Кирил и Методий”с.Девене по БДП за формиране на знания и умения
и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и
дисциплина.
2. Подобряване на учебната материално-техническа база и
привеждането и към съвременните изисквания за качествен
образователно-възпитателен процес; осигуряване на възпитанието и
обучението на децата и учениците, за осъществяване на резултантно
обучение за опазване живота и здравето им като участници в пътното
движение.,
3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното
настоятелство чрез търсене на нови форми на работа за намаляване на
предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с
участието на учениците.
4. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с
общинските и районните структури по БД.
5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи БДП.
6. Участие в провежданите в областни и общински кампании и
инициативи, свързани с опазване на живота и здравето на децата и
учениците в пътното движение, участие в национални мероприятия и
дейности, иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво.
7. Популяризиране на осъществяваното по БДП в Обединено
училище
„Св.Св.Кирил
и Методий“ с.Девене,
общ.Враца.

III. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Възпитание и обучение на учениците от Обединено училище
с.Девене по БДП за формиране на знания и умения и
превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и
дисциплина.
1.1. Прилагане на нови методи и подходи при
провеждане на обучението по БД, съгласно изискванията на
учебната програма и съобразно възрастовите особености на
учениците, поставянето им в центъра на образователно възпитателния процес - въвеждане на интерактивни форми
на обучение в урочната и извънкласната дейност дидактически и други игри, решаване на тестове и казуси,
анализ на конкретни случаи и др.
1.2. Иницииране на срещи на учениците със
служители от градския пътен контрол към КАТ, с цел
повишаване на културата им на поведение като участници в
движението, разбиране на необходимостта от спазване на
правилата за безопасно движение, зачитане правото на
другия на пътя, формиране на поведение за съхранение,
отговорност, дисциплина.
1.3. Разработване и реализиране на дейности, при
които се включват ученици от горен курс за обучение на
децата по БД, на принципа „големите учат малките”.
2. Подобряване на учебната материално-техническа база за
привеждането и към съвременните изисквания за качествен
образователно-възпитателен процес.
3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното
настоятелство чрез търсене на нови форми за работа за намаляване на
предпоставките за възникване на ПТП с участието на ученици.
3.1. Периодична информираност на родителите по
конкретни въпроси, свързани с безопасността на децата им, чрез теми
разглеждани на родителски срещи.
3.2. Иницииране
и съдействие за разработване,
разпространение и разгласа чрез училищния сайт тематични
информационни материали, предназначени за родители, свързани с

възрастовите особености в поведението и реакциите на децата им като
пешеходци, пътници и велосипедисти.
3.3.
Създаване на условия и предпоставки за по-активен
принос на родителите при изграждането, оборудването и
обогатяването на материалната база на училището за качествен
образователно-възпитателен процес по БДП и при организирането на
извънкласни
и
извънучилищни
дейности.
4.
Разширяване формите на партньорство с общински и районни
структури по БДП.
4.1. Осигуряване в училището превантивна медицинска,
психологическа и законодателна информация, свързана с последиците
от ПТП и разнообразяване, активизиране и масовизиране на формите
за извънкласна и училищна дейност по въпроси, свързани с БДП.
5.

Продължаващо обучение на учителите, преподаващи БДП.
, 5.1. Продължаващо обучение по въпроси на методиката и
прилагане на съвременни подходи и практики на придобилите
професионална квалификация учители по методика на преподаване
на правилата за безопасно движение по пътищата в училището, в
организирани форми и в системата на вътрешноучилищната
квалификационна и методическа дейност.

5.2.
Популяризиране на добрите педагогически практики
за обучение по БД чрез семинари и работни срещи на учителите по
БДП.
6.
Участие в провежданите областни и общински кампании и
инициативи, свързани с опазване на живота и здравето на децата в
пътното движение, участие в национални мероприятия и дейности,
иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво.
6.1. Участие в провеждането на национални прояви, на
областни и общински състезания, викторини и конкурси. Иницииране
на училищни състезания, викторини и конкурси. Разгласа при
провеждането на училищни прояви, свързани с БДП.
6.2. Провеждане на конкурс по изобразително изкуство на
тема „Пази семейството си на пътя”, изготвяне на комикси, листовки,
табла,изложби.

6.3.
Съвместно с училищните медицински специалисти
провеждане на обучение за придобиване на знания и умения по първа
медицинска помощ с цел повишаване на здравната култура на
учениците от училището.

6.4.
Създаване на организация за гледане на видиофилм
за пътнотранспортни произшествия с деца и ученици.
Успешното изпълнение на Програмата е възможно само чрез
взаимодействието и партньорството на училището с:
- Общинска и районна администрация;
- РПУ;
- Български червен кръст;
- Съюз на българските автомобилисти;
- Представители на Училищното настоятелство;
- Родители;

11.09.2019г.
с.Девене

Председател на УК БДП: Понка Георгиеца

—

ПЛАН
за работата на Училищната комисия по БДП
в Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“
село Девене, община Враца
през учебната 2019/2020година

I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими
за успешната адаптация към условията на движението по пътищата.
2. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците, чрез запознаване с
основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека
от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка на учителите и
намаляване безотговорността и неумението на учениците правилно да
определят собственото си поведение при екстремни ситуации на пътя.
4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване
подрастващите от дома им до училище и обратно.

на

II. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
Месец Септември
1. Планът на УК по БДП се приема на заседание на Педагогическия
съвет.
Срок:09.2019г.
Отг.:Нонка Георгиева
2. Провеждане на родителски срещи с родителите на учениците от I и II
клас за изработване на безопасен маршрут на всяко дете.
Срок:09.2019г.
Отг.:Класните ръководители
3. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията
по БДП, нейната роля и място в обучението на учениците.
Срок:09.2019г.
Отг.Председателят на УК БДП

4.
Разработване на организационна схема за снабдяване на ученици с
учебни тетрадки по БДП.
Срок:09.2019г.
Отг.:Председателят на УК БДП
и класните ръководители
Месец Октомври
1. Квалификация на учителите от I-VIII клас по БДП.
Срок: 10.2019г.
Отг.:Нонка Георгиева
2. Училищната комисия по БДП анализира изпълнението на
предложенията за обезопасяване района на училището (ако има такива).
Срок:10.2019г.
Отг.:УК по БДП
3. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за
обучение по БДП в часа на класа.
Срок: 10.2019г.
Отг.:Класните ръководители
4. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки.
Срок: 10.2019г.
Отг.:Членовете на УК по БДП
5. График на УК по БДП за месеца за:
• Посещение на учебните форми: урок и 5-минутка;
• Изграждане на учебно-материална база по БДП.
Срок: Постоянен
Отг.:Членовете на УК по БДП
6. Месечно работно заседание на комисията.
Срок: 10.2019г.
Отг. Председателят на УК БДП

Месец Ноември
1. Дейности по обезопасяването на района на училището.
Срок: 11.2019 г.
Отг. Председателят на УК БДП
2. Месечно оперативно заседание на комисията.
Срок: 11.2019г.
Отг.Председателят на УК БДП

Месец Декември
1. График на УК по БДП за месеца за:
• Посещение на учебни форми: урок и 5-минутка;
• Изграждане на материална база по БДП.
Срок: 12.2019г.
Отг.:УК по БДП
2. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение
като участници в уличното движение.
Срок: Постоянен
Отг.:Класните ръководители
3. Месечно работно заседание на УК по БДП.
Срок:12.2019г.
Отг. Председателят на УК БДП
Месец Януари
1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по
БДП за учениците от I до VII клас.
Срок:01.2020г.
Отг.:Класните ръководители
2. Месечно оперативно заседание.
Срок:01.2020г.
Отг.Председателят на УК БДП
Месец Февруари
1. Информация на УК по БДП пред Педагогическия съвет за
ефективността на обучението по БДП по отношение на:
• Урокът по БДП;
• Петминутката;
• Резултатите от срочните тестове;
• Работата с рискови деца и ученици.
Срок:02.2020г.
Отг. Председателят на УК БДП
2. Внасяне на докладна в комисията по квалификационната дейност предложение за финансиране на обучението по БДП през следващата
година.
Срок:02.2020г.
Отг.Председателят на УК БДП

3. Работа на УК БДП по плана за:
• Посещение на учебни форми: урок и 5-минутка
Срок: постоянен
Отг.:УК БДП
4. Месечно работно заседание на комисията.
Срок:02.2020г.
Отг.:Председателят на УК БДП
Месец Март
1. Работа по План-графика за посещение на учебни форми: урок и 5минутка.
Срок: Постоянен
Отг. Председателят на УК БДП
2. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение
по БДП.
Срок: Постоянен
Отг.:Класните ръководители
3. Месечно оперативно заседание на УК по БДП.
Срок:03.2020г.
Отг. Председателят на УК БДП
Месец А прил
1. Провеждане обща учителска среща, свързана с поведението на
учениците на улицата и пътя и особеностите на учебния процес по БДП в
I-VIII клас.
Срок:04.2020г.
Отг.:Класните ръководители
Председателят на УК БДП
2. Провеждане на практически занятия и състезания, свързани с
обучението по БДП.
Срок: Постоянен
Отг.:УК БДП
Класните ръководители
3. Месечно работно заседание на комисията.
Срок:04.2020г.
Отг.Председателят на УК БДП
Месец Май
1. Провеждане на срочен тестов контрол.
Срок:05.2020г.

Отг.:Класните ръководители
2. Посещение в заключителните форми на обучение:
• Урокът по БДП;
• Петминутката;
• Индивидуална работа с рисковите ученици.
Срок: Постоянен
Отг.:УК по БДП
3. Квалификация на учителите по БДП за следващата учебна година.
Срок:05.2020г.
Отг.:УК по БДП
4. Обсъждане на идеи за обновяване на материалната база за БДП за
следващата учебна година.
Срок:05.2020г.
Отг.:УК по БДП
Класните ръководители
5. Месечно оперативно заседание.
Срок:05.2020г.
Отг. Председателят на УК БДП
Месец Юни
1. Училищната комисия по БДП докладва пред педагогическия съвет
за:
• Изпълнение на плана на комисията за учебната година;
• Предлага за обсъждане и приемане план на УК по БДП за
следващата учебна година.
Срок:Последния ПС
Отг. Председателят на УК БДП

