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ПЛАН
на Комисията за възпитание и обучение по
безопасност на движението по пътищата
(БДП)
за учебната 2020/2021г.
Планът е разработен съгласно:заповед № РД 09-619/31.10.2000г.;
заповед № РД 09-773/19.09.2000г. и заповед № РД 09-660/15.03.2021г.,
приет за Заседание на педагогически съвет Протокол №…../………..2021г.

ЦЕЛ
Формиране у децата на съзнателно и отговорно
отношение към въпросите свързани с БДП, придобиване
на основни компетентности за разпознаване и преценка
на основни ситуации и фактори при тяхното участие в
движението по пътя.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:













Приоритетно възпитание и обучение на децата по
безопасност на движението по пътищата за формиране на
знания и умения и превръщането им в поведение за
самосъхранение, отговорност и дисциплина, за
изграждане на етични взаимоотношения в пътното
движение, които способстват развитието на нова
обществена култура по отношение безопасността на
движението.
Първоначално и продължаващо обучение на
учителите преподаващи безопасност на движението.
Подобряване на учебната материално-техническа база
и нейното обзавеждане с необходимите съвременни
технически средства за ефективно обучение.
Дидактично осигуряване на възпитанието и
обучението по безопасност на движението по пътищата.
Осъществяване на системни и постоянни действия,
целящи нарастването нивото на безопасността в района на
ДГ, чрез подходящи регулиращи и ефективни
организационно-технически защитни мерки;
Разширяване формите на взаимодействие и партньорство
с публичната администрация и другите държавни,
общински и районни структури, със социалните
представители и граждански обединения, с бизнес
компании и др. за решаване на конкретни проблеми по
безопасност на движението, като се инициират съвместни
действия и привличане на общественото внимание и
осигуряване спонсориране на инициативите.
Привличане на средствата за масова информация при
провеждане на мероприятия, свързани с опазване на
децата в пътното движение, популяризирането на добрия
педагогически опит и др.
Създаване на оптимални условия за безопасно
придвижване на родители и деца в прилежащите райони
на детската градина/ обезопасяване около детската
градина/

Група

І. група

Образователно
направление

Срок

ОС

Детската градина

Октомври

ИИ

Камион

Февруари

ОС

Пеша и с кола

Април

БЕЛ

Качете се дечица на моята кола

Април

ОС

Пътувам с мама и татко

Април

Пешеходна пътека

Ноември

Светофар

Ноември

Правила за пресичане

Ноември

Пътни знаци

Декември

Къде се движат пешеходците

Март

Моят път до детската градина

Септември

Чиста е нашата улица

Ноември

ОС

Внимание! Улица.

Декември

ОС

Ако се загубя

Декември

Кое превозно средство къде се движи

Февруари

Превозни средства

Февруари

ОС

Улицата има своите правила

Септември

ОС

Чисто и безопасно

Ноември

ОС

Улично движение

Декември

Телефон 112

Декември

Игри без край

Януари

Движа се

Февруари

Превозни средства

Февруари

ОС
ОС
ІІ група

Тема

ОС
КТ
ОС
ОС
ОС

ПГ-5-6г.

КТ
КТ
ПГ-6-7г.

ОС
ОС
КТ
КТ

Група

Първа

Втора

Трета

Четвърта

Брой
педагогически
ситуации

5

5

6

7

Времетраене
на ситуацията

10-15 мин.

15-20мин.

20-25мин.

25-30 мин.

Тема

Изпълнител

Срок

Подаване на докладна записка
за пребоядисване на
пешеходните пътеки в района
на детската градина.
Оформяне и подновяване на
кътовете по БДП по групите

Директор

септември

/ изпълнено /
Учители по групи

постоянен

Провеждане на анкета с
родителите „Познава ли Вашето
дете правилата за движение по
улицата?“
/II, III ,IVгр./
Поднасяне на родителските
табла информация по безопасно
движение на пътя.

Учители по групи

януари

Учители по групи

постоянен

„Полицаят- наш приятел“
Среща на децата с районния
инспектор.
/ III и IVгр /
Изграждане на площадка по
БДП

Учители от
подготвителните
групи

април

Директор
Комисия по БДП
Обществен съвет

За периода
2021/2022

Медицински
специалист

февруари

Обучение на персонала по
оказване на първа долекарска
помощ.
- лекция

Практика – „Първа помощ“

БЧК

март

Извънкласна инициатива по
БДП:
Празник на открито съвместно с
институции
Провеждане на контролна
проверка

Учители по групи

април

Директор

Второ
полугодие

29 юни-денят на безопасността
на движение по пътищата
„Полицаят- наш приятел“
Среща на децата с районния
инспектор.
/ III и IVгр /
Гостуващ районен инспектор
ще изнесе беседа, а децата ще
раздават флаери до
пешеходната пътека под наслов
„Спри и погледни“
Европейска седмица на
мобилността

Учители от
подготвителните
групи

юни

Учители по групи

От 16 до 22
септември 2020

Европейски ден без жертви на
пътя/EDWARD

Учители по групи

21 септември
2020

Световен ден за възпоменание
на жертвите от
пътнотранспортни
произшествия

Учители по групи

15 ноември
2020

(планът е отворен за допълнения и изменения през учебната година)

Състав на Комисията по БДП:
Председател:………………………………………….

……………..

Членове:1.……………………………………………..

……………..

2.……………………………………………..

……………

Приложение:

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
ЗА БДП В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.(Детски градини)

