
 

 

 
                    

        УТВЪРЖДАВАМ: 

                   МАРИЯН БОЯНОВ 

                   Директор на СУ „Д-р Петър Берон” 

 

 

П Л А Н 
НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО Б Д П 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
  

  МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

1. Планът на УКБДП се приема от педагогически съвет. 

2. Провеждане на родителска среща с родителите на учениците от І и ІІ клас за 

указания за изработване на безопасен маршрут на всяко дете. 

3. УКБДП информира на педагогически съвет колегията за организацията на 

обучението по БДП през учебната година. 

4. УКБДП разработва организационна схема за снабдяване на учениците с 

учебни тетрадки по БДП. 

5. Приемане и обсъждане на план за безопасност на пътуващите в училищните 

автобуси. 

6. Месечно работно заседание на УКБДП. 

  

 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

1. Всички преподаватели по БДП, които не са класни ръководители,   

поставят в дневниците или на табло в учителската стая копие от годишно 

планиране по БДП в този клас, в който преподават.  

2. График на УКБДП за месеца за: 

      Квалификация на учителите по БДП. 

      За обезопасяване района на училището. 



  

  

  

          Контрол на провеждане на 5-минутка в 1-7 клас. 

3. Изготвяне списък на учениците с опасно поведение, като участници в 

движението, за групова и индивидуална възпитателна работа. 

4. УКБДП да осъществи контрол по провеждане на часове от преподаватели 

участвали в квалификационния курс по БДП и да представи доклад на 

директора за извършената  дейност.    

5. Месечно работно заседание на УКБДП. 

   

    МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

1. Инициатива, която включва ученици от І и VІІ клас на тема „Да запазим 

децата на пътя” с цел да се засили вниманието и отговорността на всеки  по 

проблемите на пътната безопасност.   

2. Поведение на учениците в училищния автобус. 

3. Отбелязване на 19 ноември – Световен ден на възпоменание на загиналите 

при ПТП. 

4. Практическо занятие с I клас за безопасно пресичане на пътя. 

5. Изготвяне табло на тема “Улицата има правила” от III и IV клас. 

6. Връчване на обръщение към родителите на ученици от първи клас. 

7. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

  

 МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

1. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

2. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

   

 МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по  

БДП на всички ученици от 1-ви до 8-ми клас. 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

3. Дейности по обезопасяване района на училището. 

4. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

   

 МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1. Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността  

на обучението по БДП по отношение на: 

       -  Резултатите от срочните тестове. 

       -  Изграждане на учебно-материална база. 

       -  Да бъде оборудван кабинет по БДП. 

       -  Работата с рисковите деца и ученици. 

  



 

 

   

3. Състезание между  IV-те класове „Спазвам правилата”. 

4. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

 

 МЕСЕЦ МАРТ 

 

1. Приемане на план за учебни екскурзии. 

2. Провеждане на училищно състезание – в прогимназиален етап на тема: 

„Знам и мога да управлявам велосипед”.  

3. Подготовка и провеждане на викторина в начален етап „Аз знам 

правилата за движение по пътищата” – III-те класове. 

4. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

    

  МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

1. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

2. Работа на УКБДП по плана за: 

         - Квалификация на учителите по БДП. 

         - Дейности по обезопасяване района на училището. 

     3. Изграждане на площадка по БДП в двора на училището. 

         4.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

     

   МЕСЕЦ МАЙ 

          

1. Провеждане на срочен тестови контрол за учениците от I до VIII клас и 

годишен тестови контрол за учениците от IX до XII клас. 

2. Контрол на графика за безопасно пътуване в училищните автобуси. 

3. Дейности по обезопасяване района на училището. 

4. Презентация с ученици от І до VІІI клас с цел да се засили вниманието и 

отговорността на всеки по проблемите на пътната безопасност през 

лятната ваканция..                             

5. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

     

     МЕСЕЦ ЮНИ 

 

1. УКБДП докладва пред педагогическия съвет: 

           Изпълнение на плана на комисията за учебната година. 

           Предлага за обсъждане и приемане план за следващата учебна година. 

 

   Плана на УКБДП е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол №9 

   от 14.09.2020 година. 

      



 

 

 

 

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БДП: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Димитрийка Тончева Тончева – Заместник  директор, АСД- 

   

 ЧЛЕНОВЕ:      

                   1. Анета Милкова Ангелова – старши учител, начален етап І-ІV клас-  

                   2. Елена Георгиева Вълкова - старши учител, начален етап І-ІV клас- 

    3. Катя Димитрова Христова – старши учител, прогимназиален етап  

   I-VII клас -  

 

 

 

МАРИЯН БОЯНОВ 

Директор на СУ „Д-р Петър Берон” 


