
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПЕТРОВ” - СЛИВЕН

Утвърдил: ……………..…...
Директор: Силвия Аврамова

П Л А Н

на комисията по спортна дейност и безопасност на движението по пътищата при
ОУ „Димитър Петров” – гр. Сливен за учебната 2017/2018 година

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
Богдан Славов – председател
Нели Василева – член
Павлина Георгиева – член
Милена Петрова – член

 Комисията по спортна дейност и безопасност на движението по пътищата е
задължителна и се осъществява в съответствие с държавните образователни
изисквания.

 Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в
семинари и обучителни програми по безопасност на движението по пътищата.

II. ЦЕЛИ:

1. Утвърждаване и развитие на спортната слава на ОУ „Димитър Петров” и
формиране на съзнателна мотивираност у учениците за активна спортно-
състезателна дейност.

2. Подобряване на основните параметри на физическото развитие и обогатяване
на двигателната им култура.

3. Опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогически
персонал в ОУ „Димитър Петров”.

4. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение  към
въпросите, свързани с БДП, придобиване на основни знания и умения за
разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори при тяхното участие и
движение по пътя и оказване на помощ в случай на нужда.

III. ЗАДАЧИ:

1. Участие на учениците във вътрешни и общински първенства.
2. Повишаване на физическата дееспособност и формиране на трайни навици за

занимание с физическа култура, спорт и туризъм.
3. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за

успешната адаптация към условията на движение по пътя.
4. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни
ситуации на пътя.



IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
за реализиране на целите и задачите, свързани с БДП

1. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви
предложение за обезопасяване района на училището (ако е необходимо).

Срок: мес. IX       Отг. комисията
2. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на Комисията по спортна

дейност и БДП, нейната роля и място в обучението на учениците.
Срок: мес. IX        Отг. комисията

3. Училищната комисия и класните ръководители да обсъдят програмите и
възможностите за ефективно провеждане на часовете по БДП.

Срок: мес. IX Отг. комисията и кл. ръководители
4. Да се проведе родителска среща с родители на учениците от I – IV клас за

указанията за изработване на безопасен маршрут на всяко дете (от дома до
училище и от училище до дома).

Срок: мес. IX        Отг. комисията и кл. ръководители
5. Разработване на организационна схема за снабдяване на учениците от V-VII клас

с учебни тетрадки по БД и учениците от I – IV клас с учебно помагало „Спазвам
правилата”.

Срок: мес. IX Отг. Б. Славов
и кл. ръководители от нач. етап

6. Класните ръководители и учителите, които имат последен учебен час, да
провеждат ежедневно 5- минутно краткотрайно занимание, напомнящо на
учениците изискванията за БД по пътищата.

Срок: постоянен Отг.  кл. ръководители
и учителите

7. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на загиналите в ПТП, като се
направи изложба от рисунки, свързани с това събитие.

Срок:  мес. XI Отг. Р. Лукарова
и нач.учители (изобр.изк.)

8. За отбелязване на Световния ден за възпоменание на загиналите в ПТП,
класните ръководители да проведат беседа-разговор с учениците като участници
в пътното движение.

Срок: мес. XI Отг. Б. Славов
и кл. ръководители

9. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на
учениците от I - VII клас.

Срок: мес. I Отг. Б. Славов, Н. Василева
и кл. ръководители

10. Срочно оперативно заседание на УКБДП.
Срок: мес. I Отг. Б. Славов

11. Провеждане на училищно състезание по БДП V-VII клас и излъчване на
участници (отбор) за градски и общински състезания по БДП.

Срок: мес. III Отг. Б. Славов
12. Приемане план за учебните екскурзии.

Срок: мес. III Отг. директор
и кл. ръководители



13.Участие в Общинско състезание по БДП.
Срок: мес. IV Отг. Б. Славов и М. Петрова

14. Преди всяко организирана напускане на училищната сграда (екскурзии, походи,
наблюдения и др.) да се провеждат беседи с учениците за припомняне
правилата за безопасност на движението и да се провежда инструктаж срещу
подпис.

Срок: постоянен Отг. учителите



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПЕТРОВ” - СЛИВЕН

СПОРТЕН  КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН

на ОУ „Димитър Петров” – Сливен за учебна 2017/2018 година

№ Наименование на дейностите Клас Дата Отговорник

1
Вътрешни първенства по футбол,
волейбол, баскетбол в чест на
празника на ОУ „Д. Петров”

5 - 7 27.Х - 7.ХI
2017 г.

Б. Славов
кл. ръководители

2
Вътрешни първенства по футбол,
народна топка и щафетни игри в
чест на празника на ОУ „Д. Петров”

1 - 4 27.Х - 7.ХI
2017 г.

М. Петрова,
кл. ръководители

3
Участие в Ученически игри –
Общинско първенство по футбол –
I кръг

5 - 7 мес. IX.
2017 г. Б. Славов

4 Състезание „Лъвски скок” 2 - 4 19.II.
2018 г.

Хр. Гинчев
Р. Рачева

кл. ръководители

5 Участие в Ученически игри –
Общинско първенство по шах 4 - 7 мес. II.

2018 г. П. Георгиева

6
Участие в Общинска щафета
„Освободител” и масов
лекоатлетически крос

5 - 7 мес. III.
2018 г. Б. Славов

7
Участие в Ученически игри –
Общинско първенство по лека
атлетика

5 - 7 мес. III.
2018 г. Б. Славов

8 Участие в Общинско първенство по
футбол –II кръг 5 - 7 мес. IV.

2018 г. Б. Славов

9
Вътрешни първенства по футбол,
народна топка и щафетни игри в
чест на 24 май

1 - 7 мес.V.
2018 г. кл. ръководители

10 Туристически походи в Сливенския
дял на Стара планина 1 - 7 целогодишно кл. ръководители

ИЗГОТВИЛ: Комисията за СД и БД


