ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПЛАН – ПРОГРАМА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“,
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Общо представяне за План – програмата за безопасност на движението по пътищата на ПГМЕТТ „Христо Ботев“
План-програмата на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 г. към Националната стратегия за
безопасност на движението по пътищата, Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030), Плана за
действие за БДП на Министерство на образованието и науката и Плана на общинската комисия по БДП на община Шумен.
План-програмата обхваща втората година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по
пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021 – 2023 г. към Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата и представя в обобщен вид специфичните мерки за безопасност на движението по пътищата, които ще
се изпълняват от ПГМЕТТ „Христо Ботев“.
План-програмата е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие
2021 – 2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост.
Актуализацията има за цел да конкретизира мерките на годишна база, както и да планира нови мерки, за които има обективна
необходимост да бъдат включени в План-програмата съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната
политика по БДП.
Изпълнението на План-програмата се отчита на заседание на педагогическия съвет на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ в началото
на всяка учебна година.
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ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

№

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование на мярката

Ефект на мярката

Отговорник по
мярката

Индикатор и срок по
мярката, докладвани на
годишния доклад за
изпълнение на политиката
по БДП

Източник на
информация за
докладване на
изпълнението на
мярката

Цел:
Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна
стратегическа рамка
Актуализиране на годишна план- Годишно планиране на Училищна комисия Годишна план-програма за
Годишна планпрограма за БДП на ПГМЕТТ
мерки по БДП на ниво
по БДП
БДП на ПГМЕТТ „Христо
програма за БДП,
„Христо Ботев“.
училище
Ботев“.
представена от
Срок:
директора на
15 септември 2021-2029 г. –
училището.
ежегодно
Докладване на годишното
Годишна отчетност на
Училищна комисия Доклад за годишното
Представен доклад
изпълнение на план-програмата. дейностите по БДП на
по БДП
изпълнение на планза годишното
училищно ниво –
програмата за БДП на
изпълнение на
състояние на БДП,
ПГМЕТТ „Христо Ботев“
план-програмата за
изпълнение на
Срок: 15 септември 2021-2029 БДП на ПГМЕТТ
поставените
г. – ежегодно
„Христо Ботев“
стратегически цели и
приоритети, свързани с
БДП.
Наблюдение и оценка на
Предприемане на
ЗДУПД
Анализ, контрол и вземане на Годишен доклад за
изпълнението на мерките по БДП. корективни действия за
решения при изпълнението на изпълнение на
подобряване
мерките по БДП.
план-програмата за
изпълнението
Набиране и обработване на
БДП.
училищната политика за
данни за състоянието на
Данни за
БДП.
възпитанието и обучението по състоянието на
БДП.
възпитанието и
Срок: постоянен
обучението по БДП.
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1.1.4

Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките по БДП за
взаимодействие по обмен на
информация, анализиране на
пътнотранспортните произшествия с
участие на деца.

1.1.5

Планиране и финансово осигуряване Планово и финансово
на мерки по БДП в рамките на
обезпечаване на
одобрените бюджети на училището. мерките на училищно
ниво.

1.2

1.2.1

1.3

Осигуряване на
Директор, ЗДУПД Справки за ПТП с участието на Информация,
информация за
ученици
докладвана по
пътнотранспортни
Срок: на шестмесечие
електронен път
произшествия с деца и
между училище и
набелязване на мерки за
РУО.
тяхното ограничаване и
намаляване на
последствията.
Предприемане на
корективни действия за
подобряване
изпълнението на
политиката за
взаимодействие по
обмен на информация.
Директор, главен Предвиждане на устойчиво
счетоводител
финансиране на мерките по
БДП в годишния бюджетен
разчети на институцията.
Срок: постоянен.

Бюджетен разчет на
институцията.
Годишен доклад за
изпълнение на
план-програмата за
БДП.

Цел:
Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната
политика в областта
Изпълнение на методически указания Планиране училищната Директор
Изпълнени методически
План-програма за
на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и политика по БДП в
указания.
БДП,
произтичащите от нея документи.
съответствие с
Срок: постоянен.
кореспонденция
нормативната уредба.
между
институциите
Цел:
Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните
аспекти от БДП
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1.3.1

Участие в дейностите по прилагане на Провеждане на
Училищна
единната комуникационна стратегия целенасочена
комисия по БДП
по БДП на МОН.
комуникационна и
медийна политика.
Излъчване на ясни и
единни послания по
темата за БДП на ниво
училище.

Активна медийна политика.
Срок: постоянен

Официална
интернет страница
на МОН –
www.mon.bg
Официални
страници на РУО, и
ПГМЕТТ –
www.pgmett.shumen
.icon.bg

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
Оптимизиране на обучението по БДП Подобрено управление Директор, ЗДУПД, Изпълнени мерки за
Годишен доклад за
на учениците:
на дейностите за
училищна комисия подобряване обучението на
изпълнение на
възпитание и обучение по БДП, учители учениците по БДП.
план-програмата за
- осъвременяване на учебната
на учениците по БДП.
Срок: постоянен
БДП.
среда за обучение по БДП;
Подготвени
деца
и
- ресурсно обезпечаване на
ученици в областта на
обучението по БДП;
БДП.
- определяне на конкретни
образователни цели като минимални
изисквания за обучение по БДП в
съответствие със спецификата на
училището и специалностите на
паралелките;
- при възможност интегриране на
темите по БДП в темите от учебното
съдържание по учебни предмети по
ООП и/или по предметите за
придобиване на професионална
квалификация (за професиите, извън
ПН „Транспорт“), едновременно с
преподаването им като отделен
предмет;
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2.1.2

2.1.3

- използване на учебни материали
и подходи, адаптирани към възрастта
на обучаваните, и към спецификата
на времето;
- осъществяване на обучение с
натрупване, при което всяко ниво на
обучение надгражда предишното с
цел приемственост и ефективен
напредък;
- насоченост на обучението по БДП
не само към придобиване на знания и
разбиране на правилата за движение,
но и към промяна на нагласите и
мотивацията;
- практическа насоченост на
уроците – да се провеждат не само в
класната стая, но също така да
включват обучение и опит на
практика - както в защитена среда,
така и в реални условия, адаптирани
към ролята, която имат в системата за
движение, в т.ч. обучение по оказване
на първа помощ.
- оценяваненанаподдържаща
ефективността от
Осигуряване
Подготвени
Директор
обучението по на
БДП
на ниво училище. педагогически
квалификация
педагогическите
специалисти в институцията във
специалисти в областта
връзка с обучението по БДП.
на БДП. Прилагане на
добри европейски
практики.

Изпълнени мерки за
осигуряване на поддържаща
квалификацията о БДП.
Срок: постоянен.

Организиране и провеждане на
Подкрепа на изявите на Училищна
Реализирани инициативи по
извънкласни инициативи с учениците интересите на
комисия по БДП, БДП на училищно ниво
с насоченост по БДП:
учениците по тематика, учители
Срок: постоянен.
- училищно състезание по БДП и свързана с БДП и на
майсторско управление на автомобил; умения за управление
на велосипед.
- училищно състезание „Найдобър велосипедист“.

Годишен доклад за
изпълнение на
план-програмата за
БДП.

Медийни
публикации,
снимков материал,
годишен доклад за
изпълнение на планпрограмата за БДП.
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2.1.4

Участие на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ Подкрепа на учениците Училищна
По график на МОН
в национално състезание по професия за изява на теоретичната комисия, учители
„Най-добър млад автомонтьор и
подготовка,
водач на МПС“ – провеждане на
практическите умения и
училищен кръг, участие на училищен компетентностите,
отбор в регионален и национален
придобити при
кръг.
обучението по
професията за
изпълнение на
автомонтьорски
операции, спазване на
правилата по БДП и
безопасно майсторско
управление на
автомобил.
Подпомагане на
учениците за изява на
професионалноличностни качества –
комуникативност,
трудова дисциплина и
етика, работа в екип,
адекватни реакции при
управление на МПС.

Медийни
публикации,
снимков материал,
протоколи от
класирането на
учениците.
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2.1.5

2.1.6

Провеждане на училищни кампании в Подготвени ученици в
областта на БДП, насочени към
областта на БДП.
учениците:
Повишаване на
информираността за
- Инструктаж на учениците
рисковите фактори,
относно реда и начина за
свързани с
придвижване до и от учебното
заведение. Маршрути. Обществен и безопасността на
движението по
личен транспорт;
пътищата.
- Провеждане на разяснителни
мироприятия относно пътната
обстановка през различните сезони;
- Запознаване на учениците с
текуща информация за настъпили
промени в ЗДП;
- Провежданена кампания „ НЕ СИ
САМ НА ПЪТЯ“ за повишаване на
културата на движението.
- Изготвяне на информационен
бюлетин по повод „Денят на
загиналите при ПТП“
Участие в кампании на ОКБДП за
Подготвени ученици в
безопасна градска мобилност,
областта на БДП
насочени към учениците.
Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.

Училищна
Изпълнени инициативи в
комисия по БДП, областта на БДП, насочени
ЗДУПД, учители към учениците.
Срок: постоянен.

Отчет за дейността
на УК по БДП

Училищна
Изпълнени кампанийни
Отчет за дейността
комисия по БДП, инициативи в областта на БДП, на УК по БДП,
учители
насочени към учениците
годишен доклад за
Срок: постоянен.
изпълнение на планпрограмата за БДП.
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2.1.7

2.2

2.2.1

2.3

Активизиране на дейността на
Формиране у учениците Училищна
училищната комисии в развитието на на съзнателно и
комисия по БДП
средата за обучение по БДП и
отговорно отношение
прилежащата пътна инфраструктура и към въпросите на
организация на движението в
личната безопасност и
непосредствена близост до
тази на околните,
училището:
придобиване на основни
допълнителни знания и
- Изготвяне на маршрути за
придвижване на състава на ПГМЕТТ умения за разпознаване
и оценка на опасните
при масови мероприятия.
ситуации и вредните
- Постоянен контрол бърху
фактори в околната
поведението на учениците при
среда, и оказване на
придвижване до училище с лични
помощ в случай на
МПС.
- Активен контрол за спазване на опасност.
правилата за БДП в района на
ПГМЕТТ „Христо Ботев“ при
изпращане на зрелостниците от 12
клас.

Дейност на училищните
комисии по БДП
Срок: постоянен.

Отчет за дейността
на училищната
комисия по БДП,
годишен доклад за
изпълнение на планпрограмата за БДП.

Цел:
Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно
управление на пътни превозни средства
Изпълнение на реда,изискванията,
Подготвени водачи за Учители по УП по Изпълнена учебна програма
Годишен доклад за
организацията, условията и начина на безопасно управление управление на
при провеждане на обучението изпълнение на планпровеждане на обучението на
на пътни превозни
МПС
за придобиване на
програмата за БДП.
кандидат-водачите и придобиване на средства.
правоспособност за
правоспособност за управление на
управление на МПС.
ППС.
Придобити свидетелства за
правоспособност за
управление на МПС.
Срок: постоянен
Цел:
Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
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2.3.1

Изготвяне на информационен
Популяризиране на
материал за отбелязване на 29 юни – политиката за БДП.
Деня на безопасността на движението
по пътищата.

2.3.2

Отбелязване на Европейската
Популяризиране на
Училищна
Организирани и проведени
седмица на мобилността,
политиката за БДП.
комисия по БДП мероприятия, изготвени
Международния ден за безопасност
материали
на движението по пътищата,
Срок: ежегодно.
Европейския ден без загинали на
пътя/EDWARD, Световния ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия и
др.
Цел:
Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП
Прилагане на комплекс от мерки по Предпазване на
Директор,
Функционираща система от
БДП спрямо персонала в ПГМЕТТ. работещите в
заместникмерки по БДП в ПГМЕТТ.
гимназията от ПТП при директори,
Срок: постоянен.
служебното им
училищна комисия
взаимодействие с
по БДП
пътната система.

2.4
2.4.1

Училищна
комисия по БДП

Представен информационен
материал
Срок: ежегодно, 29 юни.

Изготвен
информационен
материал, отчет за
дейността на
училищната
комисия по БДП,
годишен доклад за
изпълнение на планпрограмата за БДП.
Снимков материал,
изготвени
материали, отчет за
дейността на
училищната
комисия по БДП,
годишен доклад за
изпълнение на планпрограмата за БДП.

Система от мерки
по БДП на
ПГМЕТТ, годишен
доклад за
изпълнение на планпрограмата за БДП.

Настоящата план-програма е утвърдена със Заповед № РД 09-695/14.09.2021 г. на директора на ПГМЕТТ „Христо Ботев“
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