ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО,

АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ЛУБОР БАЙЕР4 СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора ул. “Граф Игнатиев” №11 п.к 86

УТВЪРЖДАВА
Директ

ГОДИШЕН ПЛАН- ПРОГРАМА
за работа на училищната комисия по
безопасност на движение по пътища
за учебната 2020/2021 год.

1. Училищната комисия по БДП на ПГСАГ “Лубор Байер“ е в състав:
Председател: Явор Петров Акълдашев - старши учител
Членове: 1. Радослав Петров -ст.учител
2. инж. Димитър Господинов - учител
3. Маруся Новачева - Шопова - ст. учител
5. инж. Живка Цачева - учител

2. Комисията е определена със Заповед № РД10-456/09.09.2020 г. на директора на ПГСАГ „Лубор Байер“
Стара Загора.

ж

3. Годишният план- програма за
е актуализиран за 2021 година и утвърден със заповед №298/26.03
2021 г. на Директора на ПГСАГ „Лубор Байер.“

Настоящият годишен план- програма за работа на училищна комисия по БДП е изготвен на основание чл.
258, ал.1 и чл. 259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г. на МОН за системата на организация и
управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на предучилищното и
училищното образование.
Годишният план- програма е разработен съгласно Стратегията на МОН за изпълнение на Националната
стратегия на Република България за подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 20112020 година, както и План за действие 2021година за безопасност на движението по пътищата на МОН.
В годишният план - програма мерките за БДП на ПГСАГ „Лубор Байер“са разпределени по
стратегически целите и тематични направления, като са в съответствие с ефекта на въздействието им,
индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на
мярката.Целите, направленията и мерките отговарят на План за действие 2021 за БДП на МОН, утвърден със
Заповед №РД 09-660/15.03.2021г.

Годишният план- програма е обект на актуализация за 2021 г.в съответствие с План за действие 2021 за
БДП на МОН.
За обучението на учениците по безопасност на движението по пътищата в ПГСАГ „Лаубор Байер“
функционира комисия по безопасност на движението, предвидена в годишния план на училището. През
настоящата учебна година комисията разработи и актуализира училищна план- програма в изпълнение на
основната цел на Стратегията на МОН до 2020 г., насочена към намаляване на броя и последствията от
пътнотранспортните произшествия, и План за действие 2021 за БДП на МОН.
Предвид възрастовите характеристики на учениците,обучаващи се в гимназията и приоритетите на
националната стратегия,училищната комисия по безопасност на движението насочва своята дейност по
направленията и дейностите свързани с тях,визирани в програмата на МОН.

I. Основни задачи:
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към
условията на движението по пътищата.
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 професионална 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.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
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Наименование на мярката

Ефект на мярката

Отговорник по
мярката

Индикатор и срок по
мярката

Източник на
информация за
докладване на
изпълнението
на мярката

.............
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Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към
условията на движението по пътищата.

о

1.1.1

1.1.2

Отчитане
състоянието
на
обучението и възпитанието по БДП
в
края
на
учебната
2020/2021учебна година.

Гъвкавост и
адаптивност на
годишното
изпълнение на
мерките по БДП

Запознаване на педагогическия
колектив с годишен план-програма
на УКБДП. Представяне на най-

Представяне на
специфичните мерки
по БДП,които ще се

Доклад на УКБДП
УКБДП
Срок:юни 2021

Годишен план- програма
УКБДП,
Срок:
14 септември.
преподаватели по
БДП.
ежегодно

Информационни
карти за отчитане
състоянието на
обучението и
възпитанието по
БДП

Доклад на УКБДП

1.1.3

1.1.4

новите изисквания, свързани с
обучението по БДП.

изпълняват по
компетентност от
училището

В началото на учебната година да
бъде проведен инструктаж с
преподавателите и запознаване с
учебната програма и
методическото указание за работа
с учебната тетрадка по
безопасност на движението.
Часовете да бъдат планирани в
календарното разпределение на
преподавателя по БДП

Ефективно и
пълноценно
провеждане часовете
по БДП.

Разработване на годишен планпрограма за БДП на училищно
ниво.

Годишна плановост на
мерки по БДП на ниво
училище

УКБДП

Годишен план-програма за
БДП в гимназията.
Срок: 15 септември ежегодно

УКБДП

Годишни план-програми за
БДП на училищно ниво.
Срок: ежегодно
15 септември 2021 г.

1.1.5

През 2020/2021 учебна година да
се проведе обучение на трима
преподаватели в квалификационен
курс
за
придобиване
на
квалификация
по
методика
на
обучение по БДП .

Обезпечаване на
квалифицирани
преподаватели

Председател на
УКБДП

Годишна планпрограма за БДП
Срок:мл10-11.2021 г.

Годишен планпрограма за БДП
в училище.

Годишна планпрограма за
БДП,
представена от
директора на
училището.

Представена
информация от
регистъра на
УКБДП.

1.1.6

Докладване на изпълнени мерки
по БДП на заседанията на УКБДП.

Регулярна отчетност
на мерките по БДП.

УКБДП

Представена информация от
директора към РУО за
изпълнени мерки по БДП.
Срок: регулярно, на
тримесечие.

1.1.7

1.1.8

Докладване на годишното
изпълнение на училищната планпрограма по БДП пред ПС на
учили щетоДАБД П .

Годишна отчетност
на план- програмата
по БДП - състояние
на БДП, изпълнение
на поставените цели,
и мерки от планпрограмата за БДП.

УКБДП,

Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките по БДП.

Предприемане на
корективни действия
за подобряване
изпълнението на
мерките.

Директор

училище

Доклад за годишното
изпълнение план-програмата
по БДП.
Срок: ежегодно.

Представени
доклади от
директора към
РУО

Анализ, управленски контрол
и вземане на решения по
време на изпълнението на
мерките по БДП.

Годишен доклад
за изпълнение на
годишен планпрограма за БДП.

Преценка на мерките от
гледна точка на техните
резултати и въздействие,
както и на потребностите,
чието удовлетворяване се
цели с тях.

Данни за
състоянието на
възпитанието и
обучението по
БДП.

Срок: постоянен.

1.1.9

Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките по БДП
за запознаване и анализиране на
информация за

Запознаване и анализ
на информация за
пътнотранспортни
произшествия с деца

Представена
информация от
директора на
училището.

Изготвени обобщени
УКБДП,
справки
за ПТП с участието
преподователи пс
на
деца
по
вид и показатели
БДП,
кл.ръководители

Информация,
докладвана от
УКБДП.

Информация
докладвана
между РУО и
директор.

пътнотранспортните произшествия
с участие на деца.

представяне данните
пред учениците по
начин,съобразен с
възрастта им.

1.1.10

Планиране и финансово
осигуряване на мерки по БДП в
рамките на одобрения бюджет на
училището.

Планово и финансово
обезпечаване на
мерките на училищно
ниво

1.2

Цел:

Срок:
регулярно на шестмесечие и
годината.
Директор,УКБДП

Срок: постоянен.

Годишен доклад
за изпълнение
на мерките по
БДП. Бюджетен
разчет на
училището.

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
1.2.1

1.2.2

Да се осигурят учебни помагала
като приоритетни за качествен и
ефективен процес на възпитание и
обучение.

Ефективно обучение
по БДП

Снабдяване на всички ученици с
учебни тетрадки за теоретично
обучение по БДП,за практически
упражнения по БДП и тестове за
срочен
контрол
и
оценка
на
знанията и уменията на учениците
от ПГСАГ.

Стандартизиране на
УКБДП,
изпълнението,
преподаватели
оценката и отчитането по БДП
на обучението по БДП.

УКБДП,преподав
атели по БДП.

Изпълнени методически
указания.
Срок: 10 октомври 2021

Изпълнени методически
указания.
Срок: постоянен.

Нормативни
документи,
свързани
собучението по
БДП.

Информация за
изпълнени
мерки по БДП

1.2.3.

Организиране и провеждане на
работно съвещание на УКБДП с
ръководството на училището.

1.3

Цел:

Директор,УКБДП
Обединени усилия за
изпълнение на мерките
по БДП съобразно
спецификата на
училището.

Проведено работно
съвещание.
Срок: 30 септември 2021

Информация за
изпълнение на
мерките на
заседание на
УКБДП.

Запознаване с националното законодателство в областта на БДП
1.3.1

1.3.2

1.4

Запознаване с подзаконова
нормативна уредба по прилагането
на Закона за движение по
пътищата

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП.

УКБДП

Запознаване с други нормативни
актове в областта на БДП.

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП

УКБДП

Актуализирани нормативни
документи.

Закон за движение
по пътищата.

Срок: 2021 г.

Актуализирани нормативни
документи.

Документация от
работа на

Срок: 2021 г.

работни групи.

Цел:
Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор,
бизнеса, научните и академичните среди

1.4.1

На
провежданите
в училището
родителски срещи да се обсъдят с
родителите
конкретни
мерки,
свързани
с
безопасността
на
движението на учениците. Да се
акцентира върху употребата на
предпазни колани от ученицитепътници
и
водачи
на
МПС,
предпазни
каски
и др.защитни
средства.

Обединени усилия за
опазване живота и
здравето на
учениците

Класни
ръководители,

зд

Графици за родителски
срещи.
Срок:декември 2021 г

Доклади на
класните
ръководители

1.4.2

1.5

Участие и провеждане на конкурси
в областта на БДП

Научен подход при
решаване проблемите
пред БДП

Училище

Проведени инициативи
Срок: постоянен.

.Протоколи и
материали от
участие .

Цел:
Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за
различните аспекти от БДП

1.5.1

Прилагане на единна
комуникационна стратегия по БДП.

Излъчване на ясни и
единни послания по
темата за БДП в
общественото
пространство.

училище

Активно и навременно
Официална
отразяване на инициативи по страница на
БДП .
училището.
Срок: постоянен.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
2.1

Цел:
Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като
участници в движението по пътищата

2.1.1

Учениците стриктно да спазват
правилата
за
безопасно
управление
на
велосипеди,
на
което да бъдат отделени тематични
часове на класа в гимназиалния
курс
на
обучение.
Каране
на
ролери и скейтборд да става само в
обезопасените обществени зони в
града.

Подобрено
управление на
дейностите за
възпитание и
обучение на децата
и учениците по БДП
Подготвени деца и
ученици в областта
на БДП.

Преподаватели
по БДП.

Подготвени ученици в
областта на БДП.
Срок:постоянен

Докладвана от
преподавателит
е информация

2.1.2

Повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти в
гимназията във връзка с
обучението по БДП.

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП.

УКБДП

Изпълнени мерки за
подобряване
квалификацията на
преподавателите БДП в
гимназията.

Докладвана от
УКБДП
информация .

Срок: постоянен.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Подкрепа за
творческите изяви на
децата по темата за
БДП.

УКБДП,
Ученически
съвет, преподават
ели по БДП.

Изпълнени извънкласни
инициативи по БДП с
ученици в гимназията.

Провеждане
на
разяснителни
кампании за взаимовръзката между
скоростта
на
движението,
спирачния
път
на
превозното
средство, силата на удара и риска
от
причиняване
на
смърт
на
пешеходците.

Повишаване
информираността за
рисковете за
причиняване на
смърт на
пешеходците.

УКБДП,преподав
атели по БДП

Изпълнени разяснителни
инициативи .

Провеждане на кампании в
областта на БДП, насочени към
учениците.

Подготвени ученици
в областта на БДП.

УКБДП,
Ученически
съвет, преподават
ели по БДП.

Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП с
ученици в гимназията.

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,

Срок: постоянен.

Срок: постоянен.

Изпълнени кампанийни
инициативи в областта на
БДП, насочени към
учениците.
Срок: постоянен.

Докладвана от
отговорниците по
мярката
информация .

Докладвана от
отговорниците по
мярката
информация.

Докладвана от
отговорниците по
мярката
информация

свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.
2.1.6

2.1.7

2.1.8

При провеждане на учебните и
производствени
практики
на
строителни
обекти
особено
внимание
да
се
обърне
при
задължителните
инструктажи
на
безопасното
придвижване
до
обекта.Да се подбират безопасни
маршрути,
а
преподавателите
стриктно да следят за безопасното
движение на учениците по пътя.

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

Изпълнени задължителни
Преподаватели
инструктажи.
по учебна
Срок: постоянен
практика,препода
ватели по
професионална
подготовка.

Часовете по физическо възпитание
и спорт и всички други спортни
изяви да се провеждат в безопасни
училищни и обществени зони.При
провеждане
на
туристически
походи да се извършва инструктаж
на
учениците
за
безопасно
придвижване
до
сборния
пункт.Учителите
да
поставят
акцент
в
обучението
върху
развитието
на
двигателните
способности
на учениците
при
управление
на
велосипеди,
ролери,скейтбордове.

Подготвени ученици
в областта на БДП.

Преподаватели
по физическо
възпитание и
спорт.

Изпълнени задължителни
инструктажи.
Срок:постоянен

УКБДП

Дейност на училищната
комисия по БДП

Активизиране на дейността на
УКБДП в развитието на средата
за обучение по БДП и
прилежащата пътна
инфраструктура и организация

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.

Формиране у
учениците на
съзнателно и
отговорно
отношение към

Инструктажни
книги на
преподавателите.
Докладвана от
п репода вател ите
информация .

Инструктажни
книги на
преподавателите.
Докладвана от
преподавателите
информация

Срок: постоянен.

Отчет за
дейността на
комисията.

на движението в непосредствена
близост до училището.

2.2

въпросите на
личната
безопасност и тази
на околните,
придобиване на
основни
допълнителни
знания и умения за
разпознаване и
оценка на опасните
ситуации и
вредните фактори в
околната среда, и
оказване на помощ
в случай на
оп асн ост.

Цел:
Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за
безопасно управление на пътни превозни средства

2.2.1

2.2.2

При обучението на учениците в
специалност
„Транспортно
строителство" задължително да се
акцентира върху прилагането на
технологии,
осигуряващи
безопасност на всички участници в
движението.

Подготвени ученици
по БДП, с акцент
безопасни технологии
в транспортното
строителство.

Преподаватели
по
професионална
подготовка

Разработени проекти по
специалност"Транспортно
строителство".

Участие впровеждане на
превантивни кампании за опазване
живота и здравето на водачите на
ППС с акцент върху
превишената/несъобразената

Допълващо и
надграждащо
обучение за водачите
на МПС след

УКБДП
,Ученически
съвет

Организирани и проведени
кампании

Докладвана от
преподавателите
информация

Срок:постоянен

Подготвени материали за
провеждане на кампаниите.,

Докладвана от
отговорниците по
мярката
информация

скорост, шофирането след
употреба на алкохол, наркотични
вещества и техните аналози,
ползването на предпазни средства,
техническата изправност на МПС,
поведението на участниците в
движението към уязвимите
участници в него, при
преминаване на автомобил със
специален режим на движение и

придобиване на
правоспособност

Срок:постоянен

Информация,
докладвана на
УКБДП.

Уроци по теоретична и
практическа професионална
подготовка.

Докладвана от
отговорниците по
мярката
информация
Информация,
докладвана на
УКБДП.

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

ДР2.2.3

2.3

В 12 клас при
изучаване
на
предметите „
„Организация
на
транспортното
ствоителство","Улици" и „Пътища"
да се акцентира върху усвояването
на знания за пътните знаци и
маркировка,
условията
на
движение
в
градски
улици,
вертикална планировка,пешеходен
подлез и др.Учениците да развият
умения за проектиране с оглед
повишаване на пропускателната
способност,
подобряване
организацията
на
движение
и
повишаване
безопасността
на
всички участници в движението.

Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата

Преподаватели
по
спец.професио
нална
подготовка.

Цел:
Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

Срок:постоянен

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Участие в изпълнение на
тематични програми за
информираност на отделните
целеви групи от населението.

Излъчване на ясни
послания в
общественото
пространство по
темата за БДП.

УКБДП

Участие в проведени
национални, регионални и
местни инициативи.

Отбелязване на 29 юни - Деня на
безопасността на движението по
пътищата.

Популяризиране на
политиката за БДП.

УКБДП в
партньорство с
НПО и
граждански
организации

Участие в Организирани и
проведени мероприятия.

Отбелязване на Европейската
седмица на мобилността,
Международния ден за безопасност
на движението по пътищата,
Европейския ден без загинали на
пътя/ЕБ\Л/АКО, Световния ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия и

Популяризиране на
политиката за БДП.

УКБДП в
партньорство с
НПО и
граждански
организации

Участие в организирани и
проведени мероприятия.

Срок: постоянен.

Срок: ежегодно, 29 юни.

Срок: ежегодно.

Докладвана от
отговорниците по
мярката
информация
Информация,
докладвана на
УКБДП.

Докладвана от
отговорниците по
мярката
информация
Информация,
докладвана на
УКБДП.

Докладвана от
отговорниците по
мярката
информация
Информация,
докладвана на
УКБДП.

ДР-

2.4

Цел:
Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

2.4.1

Да се работи за осъвременяване и
усъвършенстване на МТБ и
безопасна пътна среда и
инфраструктур.

Предпазване на
работещите в
гимназията от ПТП

Директор,ЗДАСД,
УКБДП

Функционираща система от
мерки по БДП в гимназията.
: Срок постоянен

Система от мерки
по БДП в
гимназията

В началото на учебната година
комисията по БДП да направи
оглед и да изготви предложение за
обезопасяване на района на
училището. Да се провери
изправността на пътната
маркировка край ПГСАГ , както и
изправността на пътните знаци,
указващи правилното пресичане
на учениците.

при служебното им
взаимодействие с
пътната система.

Взаимодействие и партньорство:
1.
2.
3.
4.
5.

Министерство на образованието, младежта и науката
Регионално управление по образованието, гр.Стара Загора
Областен управител на област с административен център гр. Стара Загора
Община Стара Загора
Регионални структури на:
Министерство на вътрешните работи: rdvrsz@mvr.starazagora.net
- ОД на МВР - централа 042 602 805; 0888 13 77 49
Сектор Пътна полиция - дежурен КАТ - 042 665 418
Първо Районно управление - централа 042 602 805, ДПС - 042 665 321
Български червен кръст: starazagora@redcross.bg, 042 622 668
Съюз на българските автомобилисти: sbastzagora@uab.org. 042 266 023, 042 265 014
Държавна агенция за закрила на детето: тел. 02 933 90 50,
Министерство на младежта и спорта: тел.: централа - 02 9300 555, рег.042 626999
Регионална здравна инспекция : гр. Стара Загора, ул.Стефан К арадж а№ 10, тел. 042 631 160;
6. Обществен съвет към ПГСАГ „Лубор Байер“.
7. Училищно настоятелство
8. Неправителствени организации:
8.1.на децата (младежки общински съвети, ученически съвети и други)
8.2.на работещи по проблемите на учениците
9. Медии

Всички мероприятия да се провеждат при съблюдаване на мерките за безопасност в условията на коронавирусна
инфекция.

