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ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП В ЕЗИКОВА 
ГИМНАЗИЯ „П.ЯВОРОВ“ – СИЛИСТРА ЗА 2019 – 2020 ГОДИНА 

 

Състав на комисията: Красимир Нейчев– председател 

 Маргарита Колева - член  

1. Запознаване на учениците с пътно-транспортната обстановка в района на         
училището и поведението им като участници в движението. 

                                                      отг. кл.р-ли  срок: м.септември 2019 година 
  
2. Оглед на района на училището и да изготви предложения за обезопасяването му при             

необходимост. 
                                                       отг. Председател срок: м.септември 2019 година 
 

3. Информиране на учителите, преподаващи БДП за учебните програми и основните          
документи, публикуване на електронната страница на МОН. 

 отг. Председател, Г. Илиева  
срок: м.септември 2019 година 
 

4. Изготвяне на график за провеждане на часовете по БДП през учебната 2019-2020 г.  
 отг. Г. Илиева  срок: м.октомври  2019 година 

 
5. Създаване на рубрика по БДП на интернет страницата на училището, включваща           

информация за дейностите по БДП. 
отг. М. Павлова, Д. Павлова  срок: м. октомври  2019 година 

 
6. Радиопредаване във връзка с Националната кампания “Да пазим децата на пътя”.  

отг. М. Павлова  срок: м.септември 2019 година 
 

7. Изготвяне на информационна брошура за отбелязване на Световен ден на          
възпоменание за жертвите от ПТП. 

отг. М. Павлова, Г. Илиева срок: м.ноември 2019 година 
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mailto:p.yavorov@gmail.com


 
8. Включване на учители, в обучение по методика на обучение по БДП. 

отг. М. Павлова, Г. Илиева срок: съгласно график на РУО 
 

9. Преди всяко организирано напускане на училищната      
сграда/екскурзии,походи,наблюдения и други/ да се провеждат разговори с учениците         
за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат           
инструктирани срещу подпис. Да се попълва уведомително писмо от ръководителя на           
групата. 

                                              отг. Учителите-ръководители на групи  срок: постоянен 
 
  
10. При възникване на пътно-транспортно произшествие с ученици от училището, града           

или от страната , задължително да се провежда извънреден инструктаж по БДП.  
 

                               отг.Училищната комисия    срок: постоянен 
 

 


