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 МАТЕМАТИЧЕСКА  ГИМНАЗИЯ  „БАБА ТОНКА” – РУСЕ 
 
 
Утвърждавам 

                  Директор: 
               /Г. Бобева/ 
 

П Л А Н 

за работата на Училищната комисия по БДП 
в МГ „Баба Тонка” - Русе 

през учебната 2022/2023 година 

Приет на Педагогически съвет на 19.09.2022 г., Протокол № 1 
 
Състав на комисията: 

  Председател: Наталия Кръстева - ЗДАСД 

  Членове: Бисер Станиславов – ст. учител по биология и ЗО  
         Венета Велчева – ст. учител по ФВС  
 

І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 
успешна адаптация към условията на движението по пътя. 

2. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 
опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от 
въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение. 

3. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите и намаляване 
безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото 
си поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на подрастващите от 
дома им до училище и обратно. 

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

месец септември 
 
1. Планът на УКБДП се приема на заседание на Педагогическия съвет. 

Отг.: Директор 
 
2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната 
роля и място в обучението на учениците и нормативните документи, свързани с БДП. 

Отг.: Председател на УКБДП 
 
3. Разработване на организационна схема за снабдяване на учениците с учебни 

тетрадки по БДП и текстови карти. 
Отг.:Предс. на УКБДП и кл. р-ли 

 
4. Набиране желаещи учители, а така също  и членовете на УКБДП, за придобиване и 

повишаване на квалификацията по БДП в V - VІІІ клас. 
Отг.: Директор 
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месец октомври 
 

1.  Училищната комисия по БДП анализира изпълнението на предложенията за 
обезопасяване района на училището. 

Отг.: УКБДП 
 

2.  Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки и текстови 
карти. 

Отг.: УКБДП 
 

3. Картотекиране на учениците-велосипедисти по скалата: 
 не управлява велосипед; 
 инцидентно управлява велосипед; 
 активно и много често управлява велосипед. 

Отг.: Кл. ръководители, УКБДП 
 
4. Картотекиране на ученици мотористи и любители-шофьори. 

Отг.: Кл. ръководители, УКБДП 
 
5. Провеждане на родитело-учителска среща с родители /настойници/ на ученици, 

притежаващи свидетелство за управление на МПС с участието и на инспектор от 
КАТ – Русе. 

Отг.: Председател на УКБДП 
  
6.  График на УКБДП за месеца за: 

- посещение на учебни форми: часове по БДП в V, VI, VII , VIII, IX и X клас и 5-
минутка; 
- изграждане на учебно-материална база по БДП. 

Отг.: УКБДП 
 

7.  Месечно работно заседание на комисията. 
Отг.: Председател на УКБДП 

 
месец ноември 
 
1.  Дейности по обезопасяване района на училището. 

Отг.:Директор, Предс. на УКБДП 
 

2.  План-график за посещение на различни форми на обучение – посещение на СБА, 
решаване на листовки, провеждане на викторини. 

       Отг.: УКБДП 
 

3.  Месечно оперативно заседание на комисията.  
       Отг.: Председател на УКБДП 

 
месец декември 
 
1.  Работа на УКБДП по плана за квалификация на учителите и членовете на УКБДП. 

Отг.: Директор, Предс. на УКБДП 
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2.  График на УКБДП за месеца за:  
- посещение на учебни форми: урок и 5-минутка; 
- изграждане на учебно-материалната база по БДП. 

Отг.: УКБДП 
 

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

Отг.: Кл. ръководители 
 

4.  Месечно работно заседание на УКБДП. 
Отг.: Председател на УКБДП  

 
месец януари 
 
1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП за 

учениците от V до VІІІ клас. 
Отг.: Учител по БДП 

 
2. Дейности по обезопасяване района на училището.  

Отг.: Директор, Предс. на УКБДП 
 

3. Месечно оперативно заседание. 
Отг.: Председател на УКБДП 

 
месец февруари 
 
1.  Информация на УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП по отношение на: 
- урокът по БДП; 
- петминутката; 
- резултатите от срочните тестове; 
- работата с рискови деца и ученици. 

Отг.: Председател на УКБДП 
 

2.  Внасяне в общината на докладна - предложение за финансиране на обучението по 
БДП през следващата учебна година.  

Отг.: Директор 
 

3. Работа на УКБДП по плана за: 
- създаване на кабинет по БДП; 
- посещение на учебни форми: урок и 5-минутка. 
        Отг.: УКБДП 
 

4. Месечно работно заседание на комисията. 
Отг.: Председател на УКБДП  

 
 
месец  март 
 
1. Провеждане на обща  родитело-учителска среща, свързана с поведението на 

учениците на улицата и пътя и особеностите на учебния процес по БДП в V – VІІІ 
клас. 

Отг.: Директор 
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2. Работа по план-графика за посещение на учебни форми: урок и 5-минутка. 

Отг.: Председател на УКБДП 
 

3. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по БДП. 
Отг.: Кл. ръководители 

 
4. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

Отг.: Председател на УКБДП 
 
 
месец април 
 
1. Провеждане на практически занятия – решаване на листовки и състезания за 

велосипедисти, свързани с обучението по БДП. 
Отг.: УКБДП, кл. ръководители 

 
2. Дейности по обезопасяване района на училището. 

Отг.: Директор, Предс. на УКБДП 
 

3. Месечно работно заседание на комисията. 
Отг.: Председател на УКБДП 

 
 
месец   май 
 
1. Провеждане на срочен тестов контрол. 

Отг.: Учител по БДП 
 

2. Посещение в заключителните форми на обучение: 
 - урокът по БДП; 
 - петминутката; 
 - индивидуалната работа с рисковите ученици. 

Отг.: УКБДП 
 

3. Квалификация на учители по БДП за следващата учебна година. 
Отг.: Директор 

 
4. Обсъждане на идеи за създаване на кабинета по БДП за следващата учебна година. 
        Отг.: УКБДП и учител по БДП 
 
5. Месечно оперативно заседание. 

       Отг.: Председател на УКБДП 
 

месец  юни 
 
1. Училищната комисия по БДП докладва пред педагогическия съвет за: 
- изпълнение на плана на комисията за учебната година; 
- предлага за обсъждане и приемане на проекто-план на УКБДП за следващата учебна 
година. 

Отг.: Председател на УКБДП 


