
 
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ „ 
СЕЛО КОНСТАНТИНОВО , ОБЩИНА ВАРНА 

 
 

МЕРКИ   
включени в годишния план  

на  ОУ”Свети Климент Охридски „село Константиново 
за  учебната 2019/2020година за намаляване и ограничаване на 

пътнотранспортните произшествия 
 
 
 

1. В началото на учебната година Комисията по БДП да направи оглед и да изготви 
предложение за обезопасяване на района на училището. 

2. В началото на учебната година да се проведе среща – разговор с родителите на 1 и 2 
клас на тема „Моят безопасен път от дома до училище и обратно” . 

3. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от IІI - IV клас. 
4. В началото на учебната година Училищната комисия по БДП да запознае класните 

ръководители с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 
5. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 
6. Провеждане на беседа-разговор от класните ръководители с учениците  за 

поведението им като участници в пътното движение.  
7. Ежедневно провеждане в края на последния час „петминутка БД ” – краткотрайно 

занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движение по пътя 
и безопасно поведение на улицата при връщане от училище. 

8. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с 
безопасността на децата им чрез тематични родителски срещи. 

9. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-
добра видимост на детето като участник в движението; употребата на предпазни 
колани от децата – пътници; предпазни каски и др. защитни средства за децата – 
велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти и ролеристи. 

10. Провеждане на беседа с лице от КАТ на тема „ Моите задължения  като пешеходец” 
11. Провеждане на мероприятия във връзка със световния ден за възпоменание на 

жертвите при пътно-транспортни произшествия. 
12. Провеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между скоростта на 

движение, спирачен път на пътното превозно средство, силата на удара и риска от 
причиняване на смъртта на пешеходец. 

13. Индивидуална работа с ученици, които имат опасно поведение като участници в 
уличното движение. 

14. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасното движение по пътищата през 
лятото. 

 
 
Изготвил: 
              МИНКА ЙОРДАНОВА 
           Председател на УК по БДП 
 
 


