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УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА






                                      гр. ДУПНИЦА
Намаляване броя на загиналите деца в пътнотранспортни произшествия.


ПРИОРИТЕТИ:
1.	Възпитание и обучение на учениците по безопасност на движението по пътищата с цел формиране на знания и умения, способстващи изграждането на поведенчески навици за отговорност и дисциплина, самосъхранение и етични взаимоотношения между участниците в пътното движение.
2.	Първоначално и продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по пътищата в училище.
3.	Подобряване на учебната материално-техническа база и нейното обзавеждане с необходимите съвременни технически средства за ефективно обучение.
4.	Осъществяване на системни дейности, целящи подобряване нивото на ността в района на училището, чрез подходящи регулиращи и ефективни организационно-технически защитни мерки.
5.	Разширяване формите на взаимодействие и партньорство с родителите, Общинската администрация, органите на МБР, социални представители и граждански обединения за решаване на конкретни проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата.

6.	Взаимодействие с чуждестранни институции, участие в
проявите, провеждани от международни организации и Европейската
икономическа комисия по безопасност на движението.          
 

 ДЕЙНОСТИ 

1.	В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.
отг.: класни ръководители срок: м.09.
2.	Класните ръководители да проведат беседа - разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.


                                                            отг.: класни ръководители
                                                                  срок: през годината
3.Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълва Уведомително писмо от ръководителя на групата -
                                                                                                отг. Учителите 
                                                                                                срок: постоянен
4.При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици и настъпила смърт, задължително да се информира Началника на регионалното управление по образование в срок от 24 часа.
                                                                                                отг. Ръководството
                                                                                                срок: постоянен
5.Да се информира Министъра на образованието и науката  в срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания.
                                                                                                отг. Директор 
                                                                                                срок: постоянен
6.При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общоучилищна родителска среща.
отг. Директор  и класни ръководители 
срок: постоянен

 7.Да се проведат инструктажи по БД с всички ученици.
                                                                                       отг. класни ръководители
срок: периодично през годината

8.Не се допуска в района на училището МПС без специален
пропуск.
                                                               отг.  охрана
                                                                     срок: постоянен
9.Движението на МПС, снабдени с пропуск, в района на училището да се извършва с повишено внимание и съобразена за целта скорост.
                                                                                                отг.: ЗДУПД 
                                                                                                срок: постоянен
10.Периодично учениците да се уведомяват за пресичане на ул. „Орлинска" само на обозначените за това места.
                                                                                     отг. класни ръководители 
                                            срок: периодично през цялата учебна година
11.През време на междучасия и спортни празници да не се допуска хаус и сблъсъци между учениците в коридорите и стълбищата на училището.
  отг.: Дежурни учители
 срок: постоянен
12.Зимният период външните стълби своевременно да се почистват и опесъчават.
          отг.: Домакин 
срок: м.11.2019г.- 04.2020 г.
13.Препоръчително е да се провеждат училищни, общински и областни викторини-състезания по БДП. Да се повиши мотивацията на учениците за участие в състезанията.
     отг.: учител по БД
 срок: цялата учебна година

