
УЧЕНИЧЕСКИ ПАТРУЛИ 
 
 

 
Ученическите патрули по безопасност на движението са елемент от Методиката на 

възпитанието и обучението в училище. Те се явяват активен помощник на училищната 
комисия в решаване проблемите по обезопасяване района на училището. Със своята дейност 
те са призвани да изнесат проблема за възпитанието и обучението извън училище и да го 
покажат пред обществеността. Те трябва да бъдат школа за възпитание и гражданското 
обучение на учениците. 

 

I. СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПАТРУЛИ 

Съставът на ученическите патрули се определя от класните ръководители и се 
утвърждава от Училищната комисия по БДП. При определяне на учениците, които ще 
участват в училищните патрули се изисква и съгласието на техните родители. В 
Ученическите патрули се включват ученици от V – VIII и  IX –XII класове. Това трябва да 
бъдат ученици с изявени наклонности за участие в процеса на възпитанието и обучението по 
БДП в училище, затова те следва да се подберат от класните ръководители, които най-добре 
познават наклонностите и възможностите на своите ученици в класа. Най-правилно ще бъде 
ако има възможност /при наличие на повече паралелки/ да се формират групи патрули от 
всеки клас от V-ти, от VI-ти, от VII-ми и т.н. Препоръчваме в ученическите патрули да се 
включват състезатели от групите по приложно колоездене и победители в училищните, 
общински, областни и Националното ученическо състезание по безопасност на движението. 
Съставът на училищния патрул по БДП може да бъде сборен - от ученици от всички класове. 
Училищната комисия по БДП на свое заседание утвърждава групите и състава на 
Ученическите патрули по БДП в училището и графиците за техните дежурства и прояви. 
Ученическите патрули задължително трябва да имат свои представители в Училищната 
комисия по БДП. 
 

II. ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПАТРУЛИ 

Основна задача на ученическите патрули е да подпомагат дейността на Училищните 
комисии по БДП в обезопасяване района около училището и безопасност за учениците 
участници в различни състезания по улиците в квартала и населеното място. Ученическите 
патрули планират своята дейност в съответствие с тяхното предназначение като: 

• Разработват съвместно с председателя на Училищната комисия по БДП 
графиците за дежурство през учебна година; 

• Дежурят съвместно с органите на “Пътна полиция - пътен контрол” при 
съответното Районно полицейско управление; 

• Дежурят на определени места в квартала и населеното място при провеждане на 
колоездачни състезания, щафетни бягания и пр.; 

• Дежурят за подпомагане класните ръководители по време на провеждане на 
практически уроци по БДП в реална пътна среда – на улицата, кръстовището или 
на спирките за обществен пътнически транспорт; 

• Провеждат мероприятия за тяхното обучение и подготовка извън учебните 
програми; 

• Подпомагат Училищната комисия в организирането на конкурси, състезания, 
викторини и др. по безопасност на движението по пътищата. 

 



Ученическите патрули се явяват елемент от Методиката за възпитанието и 
обучението по БДП в училище, защото освен усвояването на уменията, които придобиват 
овладявайки познавателните структури заложени в учебните програми имат по-голяма 
възможност да наблюдават поведението на участниците в пътното движение, да анализират 
тяхното поведение и да дискутират проблемите със своите съученици в клас. 

Осигурявайки дежурствата в района на училището при пристигането и заминаването 
от училище на малките ученици, дори и на своите съученици, патрулите имат възможност да 
добият представа за типичните нарушения на правилата за движение, които се извършват от 
учениците, родителите и всички участници в пътното движение. Тези констатации те имат 
възможността, правото и задължението да предоставят на класните ръководители, на 
Училищната комисия, а чрез нея на общинските служби /кметствата/ и всички институции 
отговарящи за безопасността на движението на населеното място. 

Информацията, която Ученическите патрули имат, им дава възможност те активно 
да съдействат и подпомагат училищното ръководство при провеждане на възпитателната 
работа с родителите в родителските срещи или при провеждане на занятията в училищата за 
родители. 

Ученическите патрули трябва да бъдат оборудвани с: 
• Специални сигнални жилетки; 
• Стоп палка с надпис “СТОП! ДЕЦА” 
• Баджове със снимка и надпис “УЧИЛИЩЕН ПАТРУЛ ПО БДП”с имената и 
класа на ученика; 

По време на дежурствата им в района на училището или в населеното място, 
патрулът осигурен със стоп палката “СТОП! ДЕЦА”, може да се възползва от правото, 
дадено в Чл.33 на Закона за движение по пътищата, който гласи: “При пресичане на платното 
за движение от деца, за спиране на пътните превозни средства /ППС/ може да се подаде 
сигнал с палка “СТОП! ДЕЦА”, с червен флаг или с ръка.”. 

За своята дейност патрулите се отчитат пред Училищната комисия по БДП в 
училище. 

За популяризиране дейността на Училищните патрули по БДП в населеното място, 
Училищните комисии трябва да привлекат вниманието на средствата за масова информация 
– преса, и местните електронни медии – радио и телевизия. 


