ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН - ВАРНА

Утвърдил: /п/
/инж. Людмила Начева – Директор/

Теми по Безопасно движение по пътищата

IX клас:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основни правила за движение на пешеходците.
Видове пешеходни пътеки.
Преминаване през регулирани и нерегулирани кръстовища като пешеходец.
Създаване на схема за безопасен път от дома до училище.
Как да се движим в група, през нощта и в затруднени метеорологични условия.
Действия при ПТП.

X клас:
1. Основи правила за движение с велосипед.
2. Устройство и функции на велосипеда и мотопеда.
3. Забрани при движение с велосипед и мотопед.
4. Движение с велосипед и мотопед в градски и извънградски условия.
5. Изисквания при поддръжката на велосипеда и мотопеда.
6. Действия при ПТП.

ХI клас:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основни правила за движение по извънградски пътища.
Определения за пътищата.
Движение по автомагистрала.
Преминаване през ЖП-прелез.
Видове знаци и пътна маркировка за движение в извънградски пътища.
Действия при ПТП.

1.
2.
3.
4.

XII клас:
Запознаване със Закона за движение по пътищата.
Запознаване със Закона за движение по пътищата.
Правила за прилагане на Закона за движение по пътищата.
Правила за прилагане на Закона за движение по пътищата.

гр. Варна
02. 09. 2016 г.

Изготвил:
1. Галина Душкова-Дочева
2. Мая Петрова

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН - ВАРНА

Утвърдил:…………………..
/инж. Людмила Начева – Директор/

Информация
за пътнотранспортната ситуация в района на училището с цел намаляване на
инцидентите с деца – пешеходци.
За опазване на живота на нашите деца на пътя е необходима да се спазват
правилата за безопасност на движение в района на ПГТМД - Варна.
Поради локацията на училището в район с много интензивно движение, учениците
трябва да обърнат внимание на трите основни транспортни артерии – бул. „Чаталджа“
„Осми приморски полк“ и „Генерал Колев“. За целта е необходимо:
1. Да се спазват стриктно правилата за движение.
2. Да се използват задължително пешеходните пътеки.
3. Да изчакват търпеливо пристигащите и потеглящите автобуси на спирките.
4. Да не пресичат булевардите без да имат видимост за всички транспортни ленти.
5. Да се съобразяват и да наблюдават автомобилите , които правят ляв, десен и
обратен завой на кръстовището на бул. „Чаталджа“ и „Осми приморски полк“,
както и да спазват очертанията на пешеходната пътека.
6. Да изчакват на обозначеното място, ако не са успели да пресекат двупосочното
и много-лентово платно на бул. „Осми приморски полк“.
7. Да спазват правилата за движение в обществения транспорт.
8. Самите ученици да не застрашават с поведението си другите участници в
движението.
9. При напускане на училищния двор и поради факта, че няма тротоар на улицата,
учениците трябва да спрат, да се огледат и след това да предприемат
преминаване в посока към пазара или паркинга за автомобили.
10. Не е допустимо да стоят между автомобилите, които са спрели в района на
гимназията и не трябва да бъдат пречка за преминаването им през ул.
„Войнишка“.
Информацията трябва да се предостави на всички родители на първата
родителска среща за учебната 2016/2017 г. и всеки един е длъжен де постави подпис,
като запознат.
Изготвил: Комисията по БДП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН - ВАРНА

Утвърдил:…………………..
/инж. Людмила Начева – Директор/

ПРОГРАМА
за обогатяване на материално-техническата база за обучение по БДП

Мерки:
1. Да се сигнализират органите за обновяване на пешеходните пътека тип-зебра
в района на училището.
2. Знаци и маркировка за ограничаване на скоростта пред входа на училището.
3. Осветеност на пешеходната пътека пред входа на гимназията.

