
2. Данни за инициативата: 

Име на инициативата: Мир на пътя 

Описание на инициативата: 

1. През 2017 година ОУ ”Алеко Константинов” е сертифицирано по 

международния стандарт БДС ISO 39001:2014.  

Политиката на училището е насочена към опазване живота и здравето 

на учениците, формиране на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на 

основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации на 

пътя. 

Създадени са оптимални условия за безопасно придвижване на 

учениците като пешеходци и велосипедисти чрез изучаване правилата за 

поведение в пътна среда. С активната подкрепа на родители и учители са 

предприети действия за изграждане на безопасна пътна инфраструктура и 

организация на движението в района около училището и по най-използваните 

от учениците маршрути от дома до училище. 

2. Монтирана е интерактивна учебна площадка, на която учениците: 

- формират умения да различават елементите на улицата; 

- разпознават основните пътни знаци и трите основни сигнала на 

светофара; 

- различават основните елементи на различните видове кръстовища; 

- учат се да пресичат безопасно регулирани и нерегулирани 

кръстовища. 



  
 

 



 

 
 

 
  



  
  

  
  



3. В училищния двор е създаден паркинг със стойки за велосипеди. 

Проведено е обучение за водене и управление на детски велосипед според 

правилата за безопасно движение по пътищата. 

  

4. В часовете по БДП  класовете активно използват виртуалната 

платформа за обучение по безопасност на движението по пътищата ”На 

улицата”. Прилагат в учебна обстановка наученото, с помощта на героя 

АВАТАР откриват и коригират нарушенията, които допускат. 



  
 

  



  

  
  

 
  



5. За часовете по БДП в часа на класа са осигурени помагала, с които 

учениците получават знания за безопасно движение и за особеностите и 

опасностите на движението по пътищата. Осигурени са светлоотразителни 

жилетки и стоп палки. Редовно се провеждат обучения за пресичане по 

пешеходна пътека по пътя към училище. 

  
  



  

6. Във връзка със Световния ден за възпоменание към жертвите от 

пътнотранспортни произшествия в часа на класа учениците от 1–7 клас бяха 

запознати с кратък материал за смисъла и значението на това възпоменание. 

Организирана е училищна изложба от рисунки по поставена тема 

радиопредаване. Изготвен е материал, свързан с темата и публикуван в 

електронния  вестник на училището. 


