СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
„КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“

ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021/2022 ГОДИНА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
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Обща информация:
План- програмата е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в
Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по
пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и
науката и е актуализация на училищния план за работа по БДП за учебната 2021/ 2022 г.
В План- програмата целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по
БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация
за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за
безопасност на движението по пътищата.
План- програмата е обект на актуализация в началото на всяка учебна година, както и при необходимост. Актуализацията е
възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна
необходимост да бъдат включени в Плана за действие, съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната
политика по БДП.
Изпълнението на План- програмата се отчита периодично и годишно на педагогически съвет и регулярно пред РУО.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1
No

2
Наименование на мярката

3
Ефект на мярката

4
Отговорник по
мярката

5
Индикатор и срок по
мярката, докладвани на
заседания на ДОККПБДП
и в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

6
Източник на
информация за
докладване на
изпълнението
на мярката

1.1

Цел:
Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна
стратегическа рамка
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1.1.1

1.1.2

Разработване на годишна Планпрограма за БДП в съответствие със
секторната стратегия по БДП 20212030 на МОН
Отчитане изпълнението на
дейностите от План- програмата
по БДП за учебната 2021/2022 г.
пред Педагогическия съвет и РУО

1.1.3

Разработване на годишна Планпрограмата по БДП за учебната
2021/2022 г.

1.1.4

Изготвяне план за ЧК в
съответствие с програмите за
обучение по БДП , утвърдени от
МОН
Изпълнение на дейностите по БДП
от училищната План – програма по
БДП.

1.1.5

1.1.6

Информация за изпълнени мерки по
БДП

Актуализиране на
Плана за работа на
по БДП на СПГ
„Княгиня
Евдокия“

Директор,
Училищна
комисия по БДП
/УКБДП/

Годишна отчетност на
училищната политика
по БДП - състояние
на БДП, изпълнение
на поставените
стратегически цели, и
приоритети от
програмата на
училището, свързани
с БДП.
Набелязване на
основните
приоритети, дейности
и мерки
формиране на знания
и умения за
безопасно движение
по пътищата
Създаване на култура
на движение по
пътищата.

Директор
Заместникдиректор АСД,
Председателя на
УКБДП

Директор,
УКБДП

Разработена Планпрограмата за действие по
БДП.
Срок: ежегодно
31.08. 2021 г.
Срочен и Годишен доклад
Срок: м . февруари 2022 г.
м. юли 2022 г.

Годишна планпрограма за БДП,
представена от
директора на
училището в РУО
Доклад за
годишното
изпълнение на
училищната
политика по БДП
от училищната
комисия

класните
ръководители

План – програма за действие Класни
по БДП.
ръководители
Комисия по БДП
Срок: 15.09.2021 г.
проведени занятия по БДП – план за час на
теоретични и практически
класа

Директор
УКБДП
класни
ръководители

Срок: съгласно план за ЧК
Брой изпълнени дейности,
брой включени ученици.
Срок: съгласно графика на
дейностите

Регулярна отчетност на УКБДП
политиката по БДП
пред Педагогическия
съвет

Срочен и Годишен доклад
Срок: регулярно, на
тримесечие

Отчети, награди,
присъствени
списъци,
инструктажни
дневници и др.
Обобщена
информация от
заседанията на
УКБДП
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1.1.7

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

1.1.8

Възлагане обучението по БДП на
осъществяване на
Директор,
Електронен дневник,
компетентни преподаватели и
вътрешен и външен
Заместникрезултати на учениците от
отразяване на задължението в
контрол
директор АСД,
задължителните тестови
Списък - Образец №1 на отделен
РУО
проверки
ред.
Срок: м.Октомври
Отразяване на преподадения
регулярна отчетност на учители с
Електронен дневник
Електронен
материал в електронния дневник на обучението по БДП
възложени часове Срок : съгласно изготвения
дневник
паралелката
по БДП
график за обучение по БДП
Цел:
Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната
политика в областта

1.1.9

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

Координация на действията на
училищната комисия с РУО –
София-град, Областната
комисия по
БДП за вземане на съвместни
решения и прилагане на общи
практики в областта на БДП.
Изпълнение на методически
указания на РУО, МОН, ДАБДП в
изпълнение на НСБДП и
произтичащите от нея документи.

Планово и финансово
обезпечаване на
мерките на училищно
ниво

Директор, главен
счетоводител,
председател на
УКБДП

Предвиждане на устойчиво
финансиране на мерките по
БДП
Срок: м. февруари 2022 г.

Обединени усилия за
ефективно
изпълнение на
политиката по БДП

СПГ „Княгиня
Евдокия“,
РУО, Областна
комисия,

Съвместни дейности.
Срок: постоянен.

Стандартизиране на
планирането,
изпълнението, оценката
и отчитането на
държавната политика
по БДП.

МОН, РУО,
СПГ
„Княгиня
Евдокия“

Изпълнени методически
указания.
Срок: постоянен.

Училищен
бюджет,
тримесечни
финансов
отчети,
годишен
финансов отчет.
Образец № 1,
констативни
протоколи от
проверки

Документи и
Кореспонденция
между СПГ
„Княгиня
Евдокия“, РУО и
Областна
администрация
Информация за
изпълнени
мерки по БДП
Кореспонденция
между
институциите

Цел:
Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за
различните аспекти от БДП
4

1.3.1

Прилагане на единна
комуникационна стратегия по БДП.

1.3.2.

Закупуване на учебни помагала по
БДП за учениците

Провеждане на
целенасочена
комуникационна и
медийна политика.
Излъчване на ясни
послания към
родителите и
гражданството по
темата за БДП.
подпомагане процеса
на обучение по БДП
и осъществяване на
самоконтрол и
контрол

Заместникдиректор АСД,
УКБДП,
Класни
ръководители

Активна медийна политика.
Срок: постоянен.

Страница по БДП
в сайта на
училището
https://spgke.com/

Директор,
преподаващи
учители, класни
ръководители,
родители

съхранените тестове
Срок: до 30 септември

налични учебни
тетрадки и
проведени тестове

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

2.1.1

Цел:
Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в
движението по пътищата
Оптимизирано обучение на децата
Поставяне на темата
Директор,
Мерки за подобряване
график на
и учениците в СПГ „Княгиня
на вниманието на
УКБДП,
обучението на деца и
часовете по
Евдокия“ по БДП:
ученици и родители
класни
ученици по БДП.
БДП и
Привличане
на
ръководители
Срок:
постоянен.
проведени
- привеждане на учебната
родителите като
тематични
документация по БДП в
партньори
в
родителски
съответствие с новите
обучението по БДП
срещи,
изисквания
ЗУД по БДП,
- осигуряване на финансови,
декларации от
технически и човешки ресурси
родителите,
за обезпечаване на обучението
инструктажни
по БДП;
дневници
- определяне на конкретни
образователни цели и
изисквания за обучение по
БДП в училището с цел
опазване живата и здравето на
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учениците и превенция от
ПТП;
- прилагане на единните
образователни стандарти при
обучението ;
- иновативно обучение и
използване на учебни
материали и подходи, /дискове
с уроци, касети с песни по
темата БДП, учебни помагала,
одобрени от МОН, обучителни
видеа от платформата на
ДАБДП /адаптирани както към
възрастта и зрелостта на
обучаваните, така и към духа
на времето;
- формиране на компетентности
за БДП;
- повишаване квалификацията
на учителите чрез
вътрешноинституционалната и
външна квалификация в
прилагане на националната
политика за БДП;
- практическа насоченост на
обучението по БДП при
възможност в реални условия с
решаване на казуси от
учениците за правилно
поведение на пътното платно;
- попълване на декларации от
родителите за начина на
предвижване на учениците
- след учебните занятия,
както иза ненапускане двор
на училището през учебно
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

време.
Повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти във
връзка с актуалните проблеми на
обучението по БДП.

Участие в национални състезания
по БДП, национални, регионални и
общински инициативи и
извънкласни дейности за децата и
учениците от училището, свързани
с културата на движение по
пътищата.
Ограничаване на рисковете от
ПТП при осъществяване на
придвижването на учениците до
училището и обратно:
- Провеждане „Петминутка“ в
последния учебен час и
организирано извеждане на
учениците от училище
контрол по спазване на мерките
Провеждане на кампании,
насочени към учениците в
училището.

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП.
Заимстване на добри
практики.

директор

Поддържаща и повишена
квалификация на
педагогическите
специалисти
Срок: постоянен.

Удостоверения и
сертификати и
училищна
документация за
квалификационна
работа

Подкрепа за
творческите изяви на
учениците

Директор,
учители, класни
ръководители

Включване в инициативи
по БДП за деца и ученици
от региона.
Срок: постоянен.

Докладване на
изпълнението на
мярката от
комисията по
БДП

Организирана
петминутка за
спазването на
безопасно при
придвижване от
учителите по
паралелки и
дежурните учители

Директор,
зам. директор
АСД

Изпълнени мерки за
ограничаване на рисковетеот
ПТП при придвижването на
учениците до училището и
обратно.
Срок: постоянен.

протоколи от
контролна
дейност на
директора и
заместникдиректора по
АСД

Подготвени
ученици в областта
на БДП.
Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.

Директор,
учители, класни
ръководители

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

Докладвана от
учителите
информация –
регулярно за
заседания на ПС и
годишно в
годишния доклад
за изпълнение на
политиката по
БДП на
директора.
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2.1.5.1

Седмица на мобилността по БДП
16-22 септември-Европейски ден
без загинали на пътя чрез:
 конкурс и изложба на
рисунки
 послания до родителите,
децата и водачи на МПС
 Среща с родители-водачи на
МПС с цел демонстрация на
безопасно пътуване в МПС.
 Провеждане на ден за
безопасност по БДП за
училището.

Фокусиране на
вниманието на
учениците, водачите на
МПС и на всички
участници в
движението върху
необходимостта от
засилване на
вниманието и
бдителността в есеннозимните условия.

председател на
комисията по
БДП, учители,
класни
ръководители

Изпълнени дейности по
кампанията, включени
ученици и родители

Доклад от
председателя на
УКБДП

2.1.5.3

Световен ден за възпоменание на
жертвите от ПТП – 15. 11. 2021
 Конкурс
за
рисунка
 Изложба
на
рисунки
 Радиопредаване
по
темата
Глобална седмица по БДП.
 Изработване на постери,
послания.

Насочване
вниманието на
учениците,
родителите и
водачите на МПС, и
на всички участници
в движението върху

председател на
комисията по
БДП, учители,
класни
ръководители

Изпълнени дейности по
кампанията

Доклад на
председателя на
УНБДП

Формиране у
учениците на
съзнателно и
отговорно отношение
към 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

Председател на
Изпълнени дейности от
УКБДП, учители, кампанията
класни
ръководители

2.1.5.4

Доклад на УКБДП
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среда, и оказване на
помощ в случай на
опасност .
Създаване на условия
за прилагане на
иновационни методи
и подходи при
провеждане на
обучението по БДП

2.1.6.

Дейности на училищната комисия
по БДП за развитието на средата
за обучение по БДП и
прилежащата пътна
инфраструктура и организация на
движението в непосредствена
близост до училището.

Директор,
УКБДП, РУО и
ОДМВР

2.2

Цел:
Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Провеждане на:
- тематични родителски срещи за
запознаване с мерките за
безопасност от ПТП
- съвместни срещи с доброволци от
БЧК за обучение по оказване на
първа помощ при възникнали ПТП
- Лектории с участието на
специалисти от РПУ-КАТ с
практическа насоченост, викторини
и актуална информация за годишно
възникналите пътно-транспортни
произшествия и последствията от
тях.

Излъчване на ясни
послания към всички
възрастови групи за
необходимостта от
спазване на
правилата и
изпълнение на
политиката по БДП,
етика на пътя и
ролята на добрия
пример.

2.2.2

Включване на родителите и
обществения съвет при отбелязване
на Европейската седмица на
мобилността, Международния ден за
безопасност на движението по
пътищата, Европейския ден без
загинали на пътя/EDWARD,
Световния ден за възпоменание на

Популяризиране на
Директор, УКБДП Организирани и проведени
дейностите от
мероприятия.
училищната политиката
Срок: м септември 2021 г.
за БДП.
м. ноември 2021 г.

УКБДП,
класни
ръководители

Дейност на училищната
комисия, предложения до
СДВР
Срок: постоянен.

Отчети за
дейността на
УКБДП

Организирани и проведени
училищни инициативи.
Срок: съгласно плана за ЧК

Доклади на
класните
ръководители и
председателя на
УКБДП,

Доклади на
УКБДП
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2.2.3

2.3
2.3.1

жертвите от пътнотранспортни
произшествия и др. в дейностите
посочени по-горе.
Отразяване на проведените
мероприятия в сайта на училището

Популяризиране на
Директор, УКБДП Организирани и проведени
дейностите от
мероприятия.
училищната политиката
Срок: м септември 2021 г.
за БДП
м. ноември 2021 г.
м. юни 2022 г.
Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

снимков материал
и видео записи

Разработване и прилагане на
система от мерки за предпазване на
работещите от СПГ „Княгиня
Евдокия“ при ПТП, настъпило по
време на работа;
- Определяне на длъжностно лице
отговарящо са мерките за пътна
безопасност на училищно ниво;
- Провеждане на инструктажи за
безопасно поведение по пътищата
на служителите;
- използване на по-безопасен вид
превозно средство;
- използване на технически
безопасни превозни средства от
пресовала;
- провеждане курсове за оказване
на парва долекарска помощ;
- при настъпило ПТП незабавно
подаване на сигнал на номер 112
- използване на светлоотразителни
знаци при необходимост
- Познаване и спазване правилника
за движение по пътищата
- Запознаване на работещите в
училището с Решение № 16 на

Документи от
националното
законодателство и
система от мерки
на училището

Предпазване на
работещите в
училището от ПТП –
нараняване или
загуба на живот при
служебното им
взаимодействие с
пътната система.

Директор,
Заместникдиректор АСД

запознаване със система от
мерки и проведени
инструктажи по БДП на
ученици, родители и
служители
Срок: при постъпване на
работа и периодично - веднъж
годишно
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Министерски съвет от 17.01.2019 г.
за внедряване на пакет от мерки за
- ограничаване на
транспортния травматизъм в
страната и в организациите
на бюджетна издръжка;
Запознаване със Секторната
стратегия за безопасност на
движението по пътищата (2021 –
2030), утвърдена със Заповед №
РД09-528/ 02.03.2021 г. на
Министъра на образованието и
науката;
- Провеждане на редовни
технически прегледи на училищния
автобус с необходимите налични
документи за удостоверяване на
техническата изправност;
- използване предпазни средства по
време на транспорт
закупуване на дидактически
материали и пособия
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