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ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП 
В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

1. Планът на УКБДП се приема от педагогически съвет. 
Отг.: Директорът на училището 

2. Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от 1 и 2 клас за 
указания за изработване на безопасен маршрут на всяко дете. На учениците от 3 и 4 
клас да се припомнят безопасните маршрути за тяхното движение. 

Отг.: Класните ръководители 
3. Планът на УКБДП, заедно със Списък Образец №1 се представя за одобряване и 

заверка заедно с планирането на обучението по БДП. 
Отг.: Директорът на училището 

4. Запознаване на всички учители 1-12 клас за работата им в петминутката в последния 
учебен час за деня. 

Отг.: Председателят на УКБДП 
5. УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организацията на 

обучението по БДП през учебната година. 
Отг.: Председателят на УКБДП 

6. Класните ръководители създават организационна схема за снабдяване на учениците 
с учебни тетрадки по БДП. 

Отг.: Класните ръководители 
7. Приемане и обсъждане на план - схема за безопасност на пътуване в училищните 

автобуси и за двете смени и осигуряване на: 
7.1 карти за безплатно пътуване  
7.2 пътен бележник на пътуващите ученици 
7.3 инструктажна карта на шофьорите 

Отг.: Директорът на училището 
8. Класните ръководители да разговарят с учениците, притежаващи документ за водач 

на МПС и техните родители за проблемите, свързани с идването на училище с МПС. 
                                                                                               Отг.:Класните ръководите 
 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021г. 

1. Преподавателите да са изготвили годишните си планирания за обучение по БДП и 
темите да са вписани в електронните дневници на класовете. 

Отг.: Класните ръководители  
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2. Обезопасяване района на училището. 
Отг.: Директорът на училището 

3. Контрол и провеждане на 5- минутката в 1-12 клас. 
Отг.:Преподавателите, 
провеждащи петминутка 

4. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 
Отг.: Председателя  на УКБДП 

5. Контрол на безопасността в училищните автобуси. 
Отг.: Директорът на училището 

6. Месечно работно заседание на УКБДП. 
Отг.: Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021г. 

1. Открит урок по БДП – „Движението в извън населено място през деня, при намалена 
видимост”- 8 клас    Отг.: Преподавателят по БДП 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 
Отг.: Директорът на училището 

3. Отбелязване на - Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП. 
Отг.: Класните ръководители 

4. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
Отг.: Председателят на УКБДП 

5. Среща-разговор на учениците от седми и осми клас с представител на КАТ. 
                                                                                              Отг.: Членовете на УКБДП 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021г. 

1. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като участници в 
уличното движение  

  Отг.: Класните ръководители 
2. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

Отг.: Председателят на УКБД 
     

3. Среща-разговор на учениците от девети и десети клас с представител на КАТ. 
Отг.: Членовете на УКБДП  

4. Проверка от директора за провеждане на петминутка по БДП. 
                                                                                              Отг.: Директорът на училището 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022г. 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички 
ученици от 1 до 8 клас. 

Отг.: Класните ръководители 
2. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

Отг.: Директорът на училището 
3. Среща-разговор на учениците от единайсти и дванайсти клас с представител на КАТ. 
                                                                                               Отг.: Председателятна УКБДП 
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3. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
Отг.: Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022г. 

1. Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението 
по БДП по отношение на: 
1.1 Урокът 
1.2 Петминутката 
1.3 Резултатите от срочните тестове 
1.4 Обезопасяване района на училището 
1.5 Изграждане на учебно- материална база 
1.6 Работата с рисковите деца и ученици 

Отг.: Председателят на УКБДП 
2. Приемане на план- график и провеждане на училищно състезание по БДП. 

Отг.: УКБДП 
3. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

Отг.: Директорът на училището 
5.  Среща-разговор на учениците от единайсти и дванайсти клас с представител на КАТ. 

Отг.: Членовете на УКБДП 
6. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

Отг.: Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ МАРТ 2022г. 

1. Открит урок по БДП – „Сигнали подавани от велосипедиста”- 5 клас 
Отг.: Преподавателя по БДП 

2. Провеждане на училищно състезание. 
Отг.: УКБДП и Директорът на 
училището 

3. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 
Отг.: Директорът на училището 

4. Открит урок по БДП –„ Обезопасителни средства”- 6 клас 
Отг.: Преподавателя по БДП 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
Отг.: Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2022г. 

1. Провеждане на общинско състезание  
Отг.: УКБДП 

2. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
Отг.: Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ МАЙ 2022г. 
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1. Участие в областното състезание /ако отборът се класира/. 
Отг.: УКБДП, учители по БДП, 
класните ръководители 

2. Провеждане на срочен тестови контрол. 
Отг.: Класните ръководители 

3. Провеждане  инструктаж на учениците от дванайсти клас за безопасно движение по 
време на абитуриентския бал. 

Отг.: Класните ръководители 
 

4. Провеждане на инструктаж на учениците от 1-4 клас за безопасно движение по 
пътищата през лятната ваканция. 

Отг.: УКБДП и Директорът на 
училището 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 
Отг.: Председателят на УКБДП 

МЕСЕЦ ЮНИ 2022г. 

1. УКБДП докладва пред педагогическия съвет: 
1.1.Изпълнение на плана на комисията за учебната година. 
1.2.Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 

Отг.: Председателят на УКБДП 
2. Предложение за обезопасяване на района за следващата учебна година 

Отг.: УКБДП и Директорът на 
училището 

3. Провеждане на инструктаж на учениците от 5-11 клас за безопасно движение по 
пътищата през лятната ваканция. 

Отг.: УКБДП и Директорът на 
училището 

4. Месечно оперативно заседание. 
Отг.: Председателят на УКБДП 
 

    

Членове: 

1. Мая Георгиева Евгениева- Председател 
2. Гергана Найденова Иванова 
3. Венера Петкова Младенова 
4. Боряна Спиридонова Карадимова 

5. Бойка Иванова Атанасова    

6. Ангелина Елексирова Кръстева  

7. Мирослава Атанасова Усева 
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8. Диана Николова Николова  

 


