МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” - ОТДЕЛ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ

УКАЗАНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
“ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”
12 – 14 май 2015 г., Община Челопеч, Област София
НАЦИОНАЛНАТА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА “ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”
СЕ ПРОВЕЖДА С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ
“МЛАДЕЖТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”,
АСОЦИАЦИЯ “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ”,
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ, АК „СЕВЕР”,
РИО НА МОН – СОФИЯ-ОБЛАСТ
ОБЩИНА И ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ЧЕЛОПЕЧ
ЦЕЛИ:
Изграждане на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на
култура за безопасно поведение на пътя.
УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 8 клас на училищата и извънучилищните педагогически
учреждения (ИПУ) в страната.
При формирането на отборите за националния етап на викторината да не се включват
състезатели от клубовете по приложно колоездене, а при провеждането на предходните етапи да
не се използват елементи от майсторско управление на велосипед.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Етапи на провеждане
Училищен
Общински
Областен
Национален


Срокове

Организатори

Февруари 2015 г.
Февруари – март 2015 г.
Април 2015 г.
Май 2015 г.

Училищните ръководства
ИПУ, училища, общини
РИО, ИПУ, СБА, ПП, БЧК, общини
МОН, МВР – ГДНП - ПП , НДД, СБА,
НДПК, БЧК

За ученици от 1 до 4 клас викторината се провежда по класове до общинско ниво. Въпросите
за всеки клас се подготвят от учителите, преподаващи безопасност на движението, под
ръководството на директора на училището. Те трябва да са съобразени с одобрените от МОН
учебни програми за съответния клас.
 За учениците от 5 до 8 клас участието във викторината е отборно. Всеки отбор се състои от
четирима ученици, които трябва да бъдат по един от 5, 6, 7 и 8 клас.
Препоръчително е провеждането на областните етапи да бъде съобразено с начина на
провеждане на националния етап.
До национално ниво се допуска отборът, класиран на първо място на областно ниво.
НАЦИОНАЛНОТО НИВО НА ВИКТОРИНАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ТРИ КРЪГА:



І кръг – решаване на тест-листовка - по една на отбор. Листовката съдържа общо 20
ситуации и трябва да се реши колективно от отбора за 20 минути. За всяко вярно решение
отборът получава по една точка.
 ІІ кръг – викторина – въпроси с два отговора (верен и грешен). Всеки верен отговор носи
по една точка на отбора.
 ІІІ кръг – практическо задание:
 Тест: Установяване на повреда/неизправност на велосипед - брой неизправности на
велосипед, но не липси; при установяването на пълния брой неизправности на велосипеда
отборът получава максималния брой точки – 20 точки. При по-малък брой установени
неизправности, отборът получава нула точки. Време за изпълнение – 3 минути;
 Тест: Ситуация за оказване на долекарска помощ - ситуация на пътно транспортно
произшествие с посочени конкретни действия, които трябва да бъдат подредени в
правилната последователност на изпълнение. Максимален брой точки – 10 точки. Време
за изпълнение – 15 минути;
 Сглобяване на пъзел с пътен знак - Изпълнението на заданието за определеното време
носи максимален брой точки на отбора – 20 точки. При неизпълнение отборът получава
нула точки. Време за изпълнение – 3 минути.
Практическите задания се изпълняват колективно от целия отбор за определено време, което е
съобразено с тяхната сложност.
При равен брой точки на два или повече отбора:
1. се решават листовки от капитаните на отборите;
2. при ново равенство други състезатели от отборите, определени чрез жребий, решават листовки
до излъчването на победител;
3. при поредно равенство между два или повече отбора след изчерпване на състезателите,
решаващи листовки, на по-предно място се класира отборът, показал по- добър резултат на
практическото задание за оказване на долекарска помощ.
Информация за провеждането на викторината до областно ниво включително, както и
протокол за класиране на отборите до трето място се изпращат в Националния дворец на децата
(ст. 408).
Заявки за участие в националния етап на викторината, придружени с протоколи за
класиране на областно ниво, списък с трите имена и дата на раждане на състезателите, резервите
и ръководители, се изпращат в срок до 30.04.2015 г. на следния адрес:
1309 София, бул. Александър Стамболийски №191
Национален дворец на децата (НДД)
Национална викторина “Да запазим децата на пътя” (ст. 408)
Тел.: 02/920 23 17; Факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg
За справки и допълнителна информация: РИО на МОН
Национален дворец на децата – тел.: 02/9202317, в. 408, 409

