Утвърдил:..............................
Р.Белчева-Вр.и.д.Директор

ПЛАН
Комисията за възпитание и обучение
по безопасност на движението по пътищата
/БДП/
за учебната 2021/2022 год.
Планът е разработен съгласно Заповед №РД
09619/31.10.2000г.
и Заповед №РД 09-773/19.09.2003 г.

Приет на Заседание на педагогически съвет
Протокол №1/27.09.2021г.

План за действие на МОН по БДП за ДГ
Тематично направление:
1.Управление, основано на интегритет
1.1-Разработване на годишен план-програма за БДП на ДГ.
Срок: м. септември 2021г.
1.2-Докладване на год. изпълнение на държавната политика по
БДП пред ДАБДП.
Срок: 31.03.2022г.
1.3.- Изпълнение на мет.указания на ДАБДП в изпълнение на
НСБДП и произтичащи от нея документи.
Срок: постоянен на офиц. стр. на ДГ

Тематично направление:
2. Социално отговорно поведение: учене през целия живот.
2.1. Оптимизирано обучение на децата по БДП в системата на
образованието.
Срок: постоянен
2.2. Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по
БДП за деца в системата на образованието.
Срок: постоянен
2.3. Организиране на състезания от национален, регионален,
общински характер за деца в системата на образованието,
свързани с културата на движение по пътищата.
Срок: постоянен

2.4. Ограничаване рисковете от ПТП при осъществяване на
организиран превоз свързан с учебната дейност в системата на
ПУО.
Срок: постоянен
2.5. Провеждане на кампании в областта на БДП за безопасна
градска мобилност насочени към децата.
Срок: постоянен

ЦЕЛ на обучението по БДП в ДГ
Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у
децата да се опазят живи на пътя.
Организиране и осигуряване на необходимите условия за
осъществяване на възпитателно-образователния процес по БДП в
детската градина.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1.

2.

3.

Формиране на система от специални знания, умения и
навици, необходими за успешна адаптация към условията
на движението по пътя.
Запознаване на децата с основните опасности, способи за
тяхното предотвратяване и защита на човека от
въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното
движение.
Създаване на оптимални и условия за безопасно
придвижване на родителите и деца в прилежащите
райони на детската градина/обезопасяване около детската
градина/.

Тема

Изпълнител

Срок

„Улицата има свои правила“

Четвърта група

Септември

„ Кой какъв е?“ – превозни средства

Трета група

Октомври

„На улицата се спазват правила“
„Превозни средства“

Втора група
Трета група

Ноември

„Пресичам безопасно“
„Чисто и безопасно“
„Улично движение“
„Тел 112“
Оформяне и подновяване на кътовете по
БДП по групите
„Автобус“
„Кое превозно средство къде
се движи?“
„Превозни средства“
„Мотор“
„Нашата улица“
„Светофар-другар“
„Моят път до детската градина“
„Игри без край“
„Разпознавам светофара“
„Кой къде се движи?“
„На улицата“
„Превозни средства“
„Внимание! Улица!“
„Движа се“
„ Превозни средства“
„С мама и татко на разходка“
„Моят велосипед“
„Ден на безопасността на движението“
/игри в двора на ДГ/ - състезателни игри
„Пътувам с мама и татко“
„Весел влак“
Конкурс/изложба за детски рисунки „Аз
се движа безопасно“

Втора група
Четвърта група
Декември
Четвърта група
Четвърта група
Учители по
До януари
групи
Втора група
Трета група
Януари
Трета група
Първа група
Втора група
Втора група
Трета група
Четвърта група
Първа група
Втора група
Втора група
Втора група
Трета група
Четвърта група
Четвърта група
Първа група
Втора група
Всички групи
Първа група
Първа група
Всички групи

Януари
Февруари

Март

Април
Май
Май

Поднасяне на родителите табла
информация по безопасно поведение на
пътя.
Провеждане на анкета с родителите
„Познава ли Вашето дете правилата за
движение по улицата?“
Провеждане на контролна проверка

Учители по
групи

Постоянен

Трета група
До Април
Директор

Постоянен

Бележки по изпълнението на плана :
- За всяка дейност комисията по БДП отправя покана до
учителите по групи да организират подходяща среда за
реализиране.
- Планът може да бъде актуализиран при необходимост
- Контрол по изпълнението на плана осъществява директора
на детската градина.

