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ПЛАН
за работа на училищната комисия по БДП (УКБДП)
през учебната 2020/2021 година
Настоящият план е разработен на основание:
 Закон за движение по пътищата.
 Писмо № 9905-235 от 27.08.2008 г. на МОН.
 Решение № 542 на МС от 2005 г. за изграждане на УКБДП.
През учебната 2020/2021 година в ПГСС „Никола Пушкаров“ ще работи УКБДП
в състав:
Антон Парашкевов – председател
и членове:
1. Александър Александров – ст. учител практическо обучение
2. инж. Найден Георгиев - ст. учител практическо обучение.
Основна цел:
 Качествен и ефективен учебен процес по БДП, насочен към намаляване
броя на убитите и ранените при ПТП.
Задачи на УКБДП:
 Да подпомага работата по БДП в училище.
Осъществяване на качествен и ефективен учебен процес по БДП чрез:
 Поставяне приоритет на практическото обучение.
 Осигуряване на безопасно придвижване на организирана група ученици по
тротоара и банкета, включително и по време на училищно обучение (изм. и
доп. в ЗДвП от 2007 г.) – първият и последният ученик да бъдат със
светлоотразителни жилетки.

 На родителска среща да се предвиди тема за поведението на учениците в
условията на пътното движение.
Дейности на УКБДП:
 Разработва и изпълнява план за обезопасяване района на училището.
 Подготвя и представя информация за създадената организация на
обучението по БДП в началото на учебната година.
 Контролира учебния процес по БДП съвместно с директора.
 Планира поддържаща квалификация за учителите по БДП и членовете на
УКБДП.
 Информира за възможностите за участие на училището в различни проекти
по БДП.
 В края на учебната година подготвя информация за състоянието на
обучението по БДП.
 Отчита се пред педагогическия съвет.
Дейности и задачи на учителите по БДП:
 Разработват своевременно тематичното годишно разпределение на учебното
съдържание по БДП.
 В края на учебната година заявяват необходимост от повишаване и
поддържане на своята квалификация по БДП.
 Участват в периодични обучения при въвеждането на нови учебни
документации, нови учебни помагала и средства и нови технологии в
обучението на учениците по БДП.
 В края на учебната година извършват преглед на материалното и
дидактическо осигуряване на обучението по БДП, планират и заявяват ново
такова.

