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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за дейността по БДП през 2020/2021 учебна година 
 

 

В началото на учебната 2020/2021г. на заседание на педагогическия съвет бе приет план на 

УК БДП. 

Със заповед на Директора бе утвърден график за извеждане на часовете по БДП в часа на 

класа.  

На всеки клас бяха раздадени новозакупени актуални  работни тетрадки и методически 

материали по БДП. 

 С родителите на децата от ПГ и учениците от І клас се уточниха безопасните маршрути от 

дома им до училище и обратно и начина на прибиране.  

Във връзка с писмо, относно срещи с униформен служител от сектор „ Пътна полиция“- ОД 

МВР ,гр.Ст.Загора за безопасност на движението по пътищата, са подадени дати за изнасяне 

на кратки беседи пред учениците от начален и прогимназиален етап. 

През месец ноември се проведе Празник по БДП и бе отбелязан Световния ден за 

възпоменание за жертвите на ПТП. 

Относно мерки и действия по БДП през зимния сезон, празниците, коледната и зимната 

ваканция и периода на дистанционното обучение,,директорът  на училището извърши 

инструктаж на учениците. Същият бе насочен към поведението на децата учениците, като 

участници- пешеходци при усложнени метеорологични и пътни уловия /снеговалеж, 

мокри,хлъзгави и заледени участъци/ и др.. 

 

Във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание за жертвите на ПТП и 

Празник БДП, през месец ноември се създаде организация за провеждане на следните 

дейности: 

 

1. Изложба-конкурс за детски рисунки  „ Аз и светофарът- мой приятел“, табло с 

Призив за осигуряване на безопасността на движение по пътищата, голям макет на 

изработени светофар и полицай, макети на изработени от учениците пътни знаци. 

 

2. Пет-минутките по БДП бяха посветени на Световния ден за възпоменание на жертвите 

от ПТП  и призив към учениците да проявяват разум и отговорност като участници в 

движението. 

 

2. В час по БДП по време на ЧК с четвъртокласниците бе проведена беседа-разговор за 

безопасното движение по пътищата, където децата с голям интерес и вълнение 

разказаха за пътно-транспортни проишествия, на които някои от тях са били 

свидетели или техни близки и роднини са преживели. 

 

4. Отбелязването на Световния възпоменателен ден в памет на загиналите при ПТП, част 

трета от Глобалното десетилетие на дейността, протече със следните дейности: 



Учениците изслушаха доклад за възпоменателния ден, ( През 2020 г. мотото на пътната 

безопасност в България е „На пътя животът е с предимство“ – нека наистина вникнем 

в значението му и да пазим себе си, близките ни и другите участници в движението“) 

 Детски призив за осигуряване безопасността на движението под надслов „ 

Моля,чуйте ни! Пазете живота на децата!“; 

 С едноминутно мълчание и палене на свещички ,всички отдадоха  почит към 

загиналите деца и възрастни в ПТП; 

 Ученици от I, II  и III клас представиха рецитал на тема „ Правила по БДП!“; 

 Представен бе и видео-урок по БДП „ Пешеходци на пътя“; 

 Проведена бе и викторина по БДП; 

 Отчетени бяха резултатите от конкурса за рисунка -„А з и светофарът- мой приятел“, 

като най-добре представилите се ученици получиха  предметни награди. 

5. На специално организирания Празник по БДП се проведе състезание с участието на 

четвъртокласници за решаване на пътна кръстословица „На пътя е опасно“. 

Четвъртокласниците се състезаваха в подреждане на пъзели с пътни знаци и представиха 

изработените от тях макети, като обясниха тяхното значение. 

Всички активни участници в празника получиха награди. 

Представена бе и фотоизложба по темата от ателие „Цветна палитра“ 

 

Дейности по инициативата за безопасния път на първокласника до училище и обратно 
Родителите на децата от ПГ и І клас подадоха заявления за начина на прибиране  на децата 

от училище и бяха уточнени безопасните маршрути на пътя до училище,съвместно с 

родителите на проведените за целта родителски срещи. 

 

Актуализиран бе годишния план по БДП чрез изготвяне на ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 

ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на 

движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 

2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната 

стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на 

образованието и науката и е качен на сайта на училището. 

В края на учебната година класните ръководители извършиха пореден инструктаж на 

учениците, относно безопасното поведение на пътя и отговорностите на всички участници в 

движението през ваканционния период.                                                                                        

 

 

 

 


