
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ИВАН ВАЗОВ” – гр. РУСЕ 

 

Информация за: 

  1. Материално-техническата база за обучението по БДП в ОУ „Иван Вазов“- в  двора на 

училището има изградена специализирана площадка за провеждане на занятия по 

БДП. За всички класове от начален и прогимназиален етап са осигурени табла , 

съобразени с преподаваните теми по БДП във всеки клас. Закупени са подвижни 

светофари и пътни знаци за разиграване на пътни ситуации. За безопасното 

придвижване на организирани групи ученици са осигурени светлоотразителни жилетки 

и стоп палки. Липсва специализиран кабинет по БДП. 

   2.Транспортна инфраструктура в близост до училището- Районът на училището е 

обезопасен с метални заграждения към улицата. В района около училището има 

поставени пътни знаци и хоризонтална маркировка на платното. Липсват изкуствени 

неравности пред пешеходната пътека на бул. „ Скобелев “ в района на училището. 

   3.Безопасни маршрути за движение на учениците- комисията по БДП ,съвместно с 

класните ръководители и родителите  на учениците от начален курс определи 

маршрутите на движение . Попълнени са маршрутни карти от родителите и децата. 

Подписани са декларации от родителите за самостоятелно придвижване на детето от 

дома до училище и обратно. На първата родителска среща  класните ръководители 

запознават родителите с препоръките на училището към тях и децата за безопасно 

придвижване по улиците. Изготвени са списъци ,в които родителите се подписват . 

  Училището разполага с училищен автобус, с който транспортира децата от с. 

Басарбово до гр. Русе и обратно след приключване на учебните занятия. За 

безопасността на учениците се провежда ежедневен инструктаж и е осигурен 

придружаващ автобуса учител. 

    4. Във връзка с ежегодната инициатива „ Пътя на първокласника“- класните 

ръководители на първи клас заедно с родителите са попълнили  маршрутни карти за 

безопасно придвижване на първокласниците. 

    5. Мерки за ограничаване на ПТП с участието на деца и ученици и намаляване на 

последствията от тях-  Извеждане на учениците след последния учебен час и 

предаването им на родителите. Провеждане на ежедневен инструктаж в края на 

последния учебен час. Изготвяне на маршрутни листи и провеждане на извънредни 

инструктажи при колективни мероприятия извън училището. Стриктно спазване на 

правилата за групово придвижване , използване на стоп палки и светлоотразителни 

жилетки. 


