


I. Общи положения 

       Планът за действие при усложнена зимна обстановка е приет на заседание на 

педагогическия съвет . 

 

II. Организация 

      Извършва се от директора на СУ „Васил Левски“, гр.Гълъбово със съдействието на 

класните ръководители и с участието на местните органи на държавната власт. 

 

III. Цели 

      1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училище и извън него през зимния период. 

      2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на знания и умения за адекватно поведение 

при усложнена зимна обстановка и оказване на първа помощ в случай на нужда. 

 

IV. Задачи 

     1. Формиране на знания и умения, необходими за успешната адаптация при усложнена 

зимна обстановка. 

     2. Намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото 

поведение при екстремни ситуации на пътя. 

     3. Създаване на оптимални условия за безопасно предвижване  на учениците през 

зимния период с активната подкрепа на родителите. 

 

 

V. Дейности и мероприятия: 

 

 

Мероприятия и дейности Отговорник Контрол 

1. Запознаване на учениците с плана за 

действие при усложнени зимни 

условия и провеждане на инструктаж 

срещу подпис. 

Класните 

ръководители и 

Директор 

Директор 

2. У учениците да се формират алгоритми 

за безопасно поведение при хлъзгав, кален 

и заледен път. 

Класните 

ръководители 

Директор 

3. Учениците да спазват правилата за 

безопасно движение при дъжд, сняг и лед. 

Класните 

ръководители и 

родители 

Директор 

4. Учениците да планират собственото си 

поведение, като се съобразяват с 

индивидуалните си личностни качества и с 

конкретната зимна пътна обстановка. 

Класните 

ръководители 

Директор 

5. Учениците да проявяват отговорност  и 
самоконтрол за собственото си поведение 

на пътя при усложнена зимна обстановка и 

движение при ограничена и намалена 

видимост. 

Класните 
ръководители 

Директор 

6. В часовете по БДП учениците да имат 

възможност да анализират и коментират 

поведението (правилно или неправилно) 

на пешеходци, пътници в превозни 

средства и велосипедисти  в различни 

Класните 

ръководители 

Директор 



реални пътни ситуации през зимния 

период. 

7. Учениците да не излизат извън 

училище, когато има поледица. 
 

Класните 

ръководители и 

дежурните учители 

Директор 

8. По време на снеговалеж се забранява 

на учениците да се удрят с твърди 

снежни топки. 

Класните 

ръководители и 

дежурните учители 

Директор 

9. През дните с обилни снеговалежи и 

поледици учениците стоят в училище 

докато родителите ги вземат и ги 

съпроводят до дома им. 

Класните 

ръководители и 

родители 

Директор 

10. Да се обезопасяват замръзналите и 

заледени повърхности. 

Хигиенисти Директор 

11. Да се почистват училищния двор, 

пътеката към входа на училището и 

автобусната спирка от снега. 

Хигиенисти Директор 

12. При обилен снеговалеж и поледица 

се уведомява незабавно Началникът на 

РУО Стара Загора. 

Директор Директор 

 

 

 

 

 

VI. Взаимодействие и координация 

 

      1.Община Гълъбово; 

      2. Гражданска защита; 

      3. РИОКОЗ; 

      4. РУО; 

      5. Други. 

 

 

 

 

 

 

 


