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Анализ
на училищната комисия по БДП за мерките, дейностите и
мероприятията на училището през учебната 2018/2019 година

В началото на учебната година беше разработен план на УКБДП, който беше приет на
заседание на педагогическия съвет – Протокол №1/14.09.2018 г. със Заповед №
1463/14.09.2018г. Съставът на комисия по БДП бе определен със заповед № 1462 /
14.09.2018г. на директора на
СУ „А. Каралийчев” град Стражица, който включваше
председател и трима членове.
Целта на всички дейности и мероприятия на УКБДП беше свързана с опазване живота
и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в СУ „Ангел
Каралийчев” гр. Стражица, както и развиване у учениците съзнателно и отговорно
отношение към въпросите свързани с безопасност на движението по пътищата,
придобиване на основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните
ситуации и фактори при тяхното участие в движението по пътищата и оказване на
помощ в случай на нужда.
По утвърден от Директора в началото на учебната година график, се провеждаше
обучение на учениците от класните ръководители в часът на класа, като темите се
записваха в дневниците.
През месец септември се проведе родителска среща с родителите на учениците от 1 и 2ри клас за указания за изработване на безопасен маршрут на всяко дете. УКБДП
информира на педагогически съвет колегията за организацията на обучението по БДП
през учебната 2018/2019 година. Направи се оглед и изготви предложение за
обезопасяване на района на училището откъм ул.”Стефан Караджа”, както и засилено
присъствие на служители на РПУ гр. Стражица в района на училището.
През месец октомври и ноември се направи контрол на безопасността в училищния
микробус, училищните автобуси по определените им направления. Класните
ръководители проведоха беседа – разговор за поведението на учениците като
участници в пътното движение. Започна се провеждането на 10 минутни беседи от
униформени служители на сектор "Пътна полиция“ по утвърден график на Директора
на училището, съгласуван с Началник на РУ –гр.Стражица към ОД на МВР В.Търново.

През декември се проведоха разяснителни кампании за взаимовръзката между
скоростта на движението, спирачния път на превозното средство, силата на удара и
риска от причиняване на смъртта на пешеходците с учениците от V – VІІ клас. Изучаха
се причините, поради които учениците стават обект на нещастни случаи при
движението по пътищата с учениците от І – ІV клас. Направи се предложение да се
монтират камери за наблюдение и контрол на превозните средства в района на
училищния двор.
През месец януари и февруари се организира и проведе срочна тестова проверка и
оценка по БДП на всички ученици от І до VІІІ клас. Направи се контрол на графика за
безопасно пътуване в училищните автобуси по линията Стражица -Царски извор,
Горски сеновец; Стражица – Благоево; Стражица – Владислав; Стражица – Балканци.
Информира се колегията пред педагогически съвет ефективността на обучението по
БДП по отношение на:
1.1.

Урокът

1.2.

Петминутката

1.3.

Извънкласните форми /ако има/

1.4.

Резултатите от срочните тестове

1.5.

Обезопасяване района на училището

1.6.

Изграждане на учебно-материална база

1.7.

Работата с рисковите деца и ученици

През март, април и май се направи контрол на графика за безопасно пътуване в
училищните автобуси по направление Стражица – Сушица; Стражица – Бряговица.
Разпространиха се информации , предназначени за родители и водачи, относно
поведението и реакциите на децата-пешеходци, пътници, велосипедисти, мотопедисти,
скейтбордисти, ролеристи и др. Проведоха се беседи с учениците за безопасното им
движение преди напускане на училищната сграда за походи, екскурзии, наблюдения и
др, проверка на съпътстващата документация. Разясни се ползата от носенето на светли
дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник в
движението, ползата от употребата на предпазни колани от децата-пътници, от
употребата на предпазни каски и други за децата-велосипедисти, мотористи,
скейтбордисти и ролеристи.
През месец юни УКБДП докладва пред педагогическия съвет изпълнението на плана на
комисията за учебната година, предложи за обсъждане и приемане план за следващата
учебна година.
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