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Отчет за дейностите, свързани с БДП през  

2020/2021 учeбна година 

     Обучението по БДП се провежда в часа на класа. В началото на учебната година всички 

класни ръководители изготвиха годишни разпределения за ЧК, в които се включиха и 

темите по БДП, предвидени за отделните класове, както следва: 

    за І клас – 9 часа 

    за ІІ клас – 6 часа 

    за ІІІ клас – 6 часа 

    за ІV клас – 6ч.  

    за V клас – 5 часа 

    за VІ клас - 5часа 

    за VІІ клас - 5 часа 

        Преди началото на учебната година Директорът г-ж Бижева, по предложение на 

Комисията по БДП в училището изпрати писмо до Кмета на с. Ягода г-н Димитров. В него 

се изразяваше тревога от факта, че след направения ремонт на пътната настилка в района 

на училището, минаващите от там превозни средства се движат с повишена скорост. 

Изказахме желание да се възстановят съществуващите преди ремонта изкуствени 

неравности. Освен това – да се разчистят тротоарите в съседство с училищния двор, за да 

могат учениците да се придвижват безопасно по него, да се постави светещ знак „Внимание, 

деца“, да се ремонтират и допълнят съществуващите ограждения на същия тротоар, да се 

премести  контейнера за стъкло, който  се намира на тротоара, на по-подходящо място, да 

се постави пътна маркировка „Пешеходно пътека“ в района на училището. От всички наши 

предложения до сега е изпълнено само частично разчистване на тротоара и преместване на  

контейнера, но пак на неподходящо място.  По наша молба, Кметът на с. Ягода организира 

разчистване на част от района на бившето ВУИ, за да се паркират там спрелите по 

протежение на пътното платно коли. 

     Голяма част от учениците в нашето училище са пътуващи. На тях в началото на учебната 

година е направен инструктаж за това какво трябва да е поведението им в училищния 

автобус. Двама дежурни учители придружават пътуващите ученици ежедневно. За 



безопасното превозване на пътуващите ученици голяма помощ оказват и училищният 

медиатор и помощник -учителят. 

     Учебният материал се преподаваше съгласно утвърдените учебни програми и глобални 

теми за всеки час. Преподаденият учебен материал задължително се отразяваше в дневника 

на съответния клас. 

      Снабдяването на учениците с учебни тетрадки по БДП е както следва:  

- в начален етап  всички ученици имат тетрадки по БДП и  работят в тях в часовете на класа. 

- в прогимназиален етап класните ръководители използват оборотни такива, закупени от 

училището.  

       Всеки класен ръководител в началото на учебната година запозна учениците си с пътно-

транспортната обстановка в района на училището и проведе беседа-разговор с тях за 

поведението им като участници в пътното движение. 

       Класните ръководители на 1-ви и 2-ри клас, заедно с родителите и учениците, на 

първата родителска среща обсъдиха най-безопасен маршрут, по който децата да се 

прибират до вкъщи. Освен това родителите на учениците от начален етап  попълниха и 

декларации за начина на прибиране на децата си  от училище. 

       Учениците от 3-ти и 4-ти клас си припомниха безопасните маршрути за движение до 

училище и обратно. 

       Във връзка с Деня в памет на жертвите от ПТП, в часа на класа,  учениците гледаха 

презентации, съобразени с възрастта им и проведоха дискусия по темата. 

       С учениците от 1-7 клас се провежда ежедневно „петминутка” в края на последния 

учебен час. Тя има за цел отново да напомни на учениците изискванията за безопасно 

движение по улиците. 

       В края на първия  и на втория учебен срок всички ученици попълниха тестови карти по 

БДП. 

 


