
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, с. Дълго поле 

 

ПЛАН – ПРОГРАМА 

За провеждане на Месец на пътната безопасност по повод на 

20.11.2017 г. – световен ден за възпоменание на жертвите в ПТП 
 

I. Изготвяне от Училищната комисия по БДП План-програма с мероприятия за 

отбелязване на Световния ден за възпоменание към жертвите от пътнотранспортните 

произшествия /ПТП/. 

 

  Срок 16.11.2017 г.   Отговорник: Комисия по БДП 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.  Информиране на учениците от 1 до 8 клас през голямото междучасие за предстоящите 

дейности по повод провеждането на месеца на пътната безопасност – 17.11.2017 г. – Световен 

ден възпоменание на жертвите в ПТП. 

 

 Срок: 17.11.2017 г. Отговорник: Комисия по БДП /за информиране/ 

 

2.  В началото на Първият за деня учебен час 17.11.2017 г. /вторник/ преподавателите, които 

ще влязат по учебните предмети да бъдат информирани за това, че ще бъде почетена с 

едноминутно мълчание паметта на загиналите в пътнотранспортните произшествия /ПТП/. 

 

Срок: 17.11.2017 г. Отговорник: Комисия по БДП /за информиране/ 

    Преподавателите в 1 учебен час за 17.11.2017 г. /за изпълнение/ 

 

3. Провеждане в извънреден Час на класа  на беседа с учениците от 1 до 8 клас на 21.11.2017 г. 

на тема „За да няма жертви на пътя“, в която да се наблегне на правилата за безопасно пътуване 

на учениците, когато са на пътя. 

 

Срок 21.11.2017 г.   Отговорник: Класните ръководители 

 

      4. Запознаване учениците от I клас с опасните места в района на училището. 

Срок 21.11.2017 г.  Отговорник: Евгения Филипова – кл. р-л I клас 

 

  5. Провеждане на 20-минутно практическо занятие – тренинг за: 

 

  безопасно пресичане на улицата до входа на училищния двор с учениците от I до IV 

клас след учебни занятия   на 22.11.2017 г., където  учениците ще приложат на практика 

правилата за безопасно пресичане на улицата; 

 безопасно управление на велосипед под мотото „С велосипед на пътя”с учениците от V 

до VIII клас след учебни занятия   на 22.11.2017 г., където  учениците ще приложат на практика 

правилата за безопасно управление на велосипед; 

 

 Срок: 21.11.2017 г. Отг: Силвия Богданова, кл. ръководители на I, II, III и IV клас. 

 

6. Рисунка на тема „Моят безопасен маршрут от дома до училище и обратно“ за учениците от I 

до  IV клас. 

  Срок 23.11.2017 г.   Класните ръководители на учениците от I до  IV клас 

 

7. Представяне на презентацията „Децата на пътя“ с учениците от 1 до 4 клас. 

http://www.slideshare.net/vesiii/2-19313224 

 Срок: 22.11.2017 г. Отг: кл. ръководители на 1, 2, 3 и 4 клас 

 



8. Прожектиране на филм, свързан със случаи от ПТП с учениците от V до VIII клас. 

http://ucha.se/watch/2420/Bezopasnost-na-dvizhenieto-po-patishtata 

 

 Срок: 22.11.2017 г. Отг: Силвия Богданова 

 

9.  Провеждане на родителска среща с родителите на първокласниците на 23.11.2016 г., на 

която родителите заедно със своите деца чрез попълване на контролни карти да извършат 

оценка на условията за придвижване, опасностите и затрудненията на първокласниците по пътя 

от дома до училище и обратно.  

 

 Срок 23.11.2017 г. Отговорник: Виделина Стоянова – учител ПИГ начален етап   

 

10. Организиране на изложба с рисунки, свързани с безопасността на движение по пътищата. 

 

 Срок: 24.11.2017 г. Отг: Петя Ганева и Евгения Филипова 

  

 

 

 

 

Изготвили План-програмата – УКБДП   

 

 

Председател: Донка Борукова 

 

Членове : 1. Силвия Богданова 

    

2. Евгения Филипова 

http://ucha.se/watch/2420/Bezopasnost-na-dvizhenieto-po-patishtata

