
Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи 
6000 Стара Загора, ул. “Генерал Гурко” 102, телефон: директор: 0885456553,  

e-mail: director@pgknma.com; web site:www.pgknma.com 

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и провежда в 

съответствие с учебните програми и ДОИ на МОН .  

Отг. Директор;   

Срок: постоянен  

 

2. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се спазва Заповед № 

РД  09 773/31.10.2000 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, която е в съответствие 

с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.). и 

Решение 16 от 17.01.2019 на Министерския съвет във връзка с кампания  ,,Пази семейството си на 

пътя“.  

Отг. Директор;  

Срок: м. 09.2021 г.  

 

3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за 

всеки клас.  

Отг. Класните ръководители; 

Срок: постоянен  

 

4. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките .  

Отг. Класните ръководители; 

Срок: постоянен  

 

5. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението по пътищата 

(БДП).  

Отг. Класните ръководители;  

Срок: съгласно график  

 

6. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на планираните 

мероприятия.  

Отг. Директор; ЗДУД 

Срок: текущ  

 

7. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.  

Отг. Класните ръководители 

Срок: през годината  

 

8. В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да запознаят учениците с 

пътно-транспортната обстановка и да изработят съвместно с учениците най-безопасен маршрут до 

училището.  

Отг. Класни ръководители; 

Срок: септември 2021 г. 

 

9. Класните ръководители да проведат беседа разговор за поведението на учениците като участници 

в пътното движение.  

Отг. Класни ръководители; 

Срок: през годината  

mailto:director@pgknma.com


10. С учениците от VIIІ и IXклас учителите в последния учебен час да провеждат ежедневно "5-

минутка" - краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на 

движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.  

Отг. Учителите; 

Срок: постоянен  

 

11. Да се осигурят учебните програми по БДП за VIIІ и IXклас.  

Отг. УК по БДП  

Срок:  

 

12. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците по БДП.  

Отг. УК по БДП 

Срок: текущ  

 

13. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за учителите.  

Отг. УК по БДП  

Срок: септември 2021 г.  

 

14. Да се закупят необходимите нагледни материали.  

отг. класни ръководители;  

срок: текущ  

 

15. Преди началото на учебната година комисията да направи оглед и при необходимост да изготви 

предложение за обезопасяване района на училището.  

Отг. УК по БДП 

Срок: август-септември 2022 г.  

 

16. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.  

Отг. класните ръководители; 

Срок: текущ  

 

17. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, 

наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност 

на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.   

Отг. учител;  

Срок: постоянен  

 

18. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици и настъпила смърт, 

задължително да се информира Началника на регионалното управление по образование в срок от 24 

часа.  

Отг. ръководството; 

Срок: постоянен  

 

19. Да се информира Министъра на образованието, младежта и науката съответния РУО в срок от 3 

дни при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания.  

Отг. Директор;  

Срок: постоянен  

 

20. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт в 

едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общоучилищна родителска 

среща.  

Отг. Директор, ЗДУД, класни ръководители; 

Срок: постоянен  

 



21. Да се изготви и изпрати информация в РУО за ученици, пострадали при ПТП през лятото.  

Отг. ЗДУД, класни ръководители; 

Срок: постоянен  

 

22. Да се подготви и изпрати информация в РУО за работата в училището по БДП през учебната 

година.  

Отг. УК по БДП ; 

Срок: юли 2022 г. 

 

23. Да се отбележи Денят за възпоменание на жертвите от ПТП .  

Отг. УК по БДП; 

Срок: ноември 2021г.  

 

24. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици.  

Отг. Класни ръководители;   

Срок: периодично през годината   

 

25. Да се включат класните ръководители в курс по методика на преподаване на БДП.  

Отг. Директор;  

Срок: септември 2021г.  

 

26. Да се организира беседа с представители на КАТ и да се осигури филмов материал във връзка с 

опазването живота и здравето на учениците.  

Отг. УК по БДП;  

Срок: октомври-ноември 2021 г.  


