
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА” 

9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул.”България” №22 

Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 
Е-mail: sou_kavarna@abv.bg    Уеб сайт: sou-kavarna.com 

 

 

 

ПЛАН  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  ПО  ПЪТИЩАТА 

на СУ ”Стефан Караджа” гр.Каварна – учебна 2018-2019 година 

 

Основни дейности и направления: 

1. Вътрешно училищен  контрол: 

а/ урок; 

б/ петминутка; 

в/ срочен тестови контрол. 

2. Годишно планиране на учителя по БДП. 

3. Поддържаща квалификация на учителите. 

4. Интердисциплинарни връзки. 

5.Правилата за движение по пътищата да се изучава задължително във всеки 

клас по утвърден график, като се използва следната литература: 

а/ 1 -4  клас - Учебни тетрадки за 1 -4 клас с автор Васил Паунов на издателство 

“ДИДАСКО” 

б/ 5 -7 клас- Учебни тетрадки за 5 - 8 клас от Васил Паунов на издателство 

“ДИДАСКО” 

в/ 8-12 клас 

                                Срок: постоянен, отг. кл. р-ли в начален етап,  Елена Русева-  

Милкова е Елена Ташкова  

6. Обучението на учениците от I до IV клас да се проведе от кл. ръководители и 

правоспособни учители  в часа на класа както следва: 

I клас – от м. септември до м. май – общо 9 часа 

II клас – от м. септември до м. май – общо 6 часа 

 III клас – от м. септември до м. май – общо 6 часа 

IV клас – от м. септември до м. май – общо 6 часа 

                                                                       Отг. кл. р-ли и учители  

7. От V до VII клас да се изучават правилата равномерно през учебната година 

по  5 часа от  преподавател. 

                                                                        Отг. учители по БДП. 

8.От VIII до   Х клас  -  да се изучават правилата равномерно през учебната 

година по  4 часа от  преподавател. 

                                                                        Отг. учители по БДП. 

9. От ХI до   ХII клас  -  да се изучават правилата равномерно през учебната 

година по  1 часа от  преподавател. 

                                                                         Отг. учители по БДП. 

10. Преподаваният материал да се отразява в дневника на всеки клас, както по 

другите учебни предмети. 

                                                                        Срок: в края на деня, отг. учителите 

11. Класните ръководители на I и II клас съвместно с родителите да определят 

най- краткия и безопасен път от дома до училището и обратно. 

                                                                         Срок: 30.09., отг. кл. р-ли 

 

 



 

12. С всички ученици от I до XII  клас в края на последния час  да се провежда 

петминутка напомняне за безопасност на движението.  

                                                                        Срок : постоянен, отг. учителите 

 

13. Веднъж месечно в часа на класа да се провеждат беседи – разговори за 

поведението на учениците като участници в движението. 

                                                                           Срок: постоянен, отг. кл.р-ли 

14. На родителски срещи да се изисква от родителите при възможност да 

закупуват на децата си чанти, дрехи, обувки и др. със светлоотразителни 

елементи по тях. 

                                                                             Срок: м. Октомври, отг .кл. р-ли 

15. При провеждане на училищни тържества в района на училището да се 

организира дежурство на ученици и учители в помощ на КАТ. 

                                                                     Срок: постоянен, отг. Директора 

 16. При провеждане на походи и екскурзии задължително учениците да се 

инструктират за безопасно ползване на обществения транспорт и безопасно 

движение по маршрутите. 

                                                                     Срок: постоянен, отг. ръководителите 

17.Обучението по БДП се провежда по утвърден график. 

За изпълнението на задачите по съответния план да се използват училищната 

площадка, сигналната уредба в училище и базата на КАТ . 

 

 

 

 

Директор:………… 

       /Емил Андонов/ 


