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                                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ: --п--  

                                                                             Директор   

                                                                                                  Маргарита Атанасова 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

В ДГ“ЗДРАВЕЦ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022г. 

 

І. Анализ и оценка на действителното състояние на здравно профилактичната 

дейност на детското заведение 

  

Силни и слаби страни на обучението по БДП в ДГ. Затруднения и проблеми. 

Възможности за развитие и усъвършенстване: 

В ДГ “Здравец“ се изготвя годишен план на комисията по безопасност на движението 

по пътищата в началото на всяка учебна година. Във всяка възрастова група също се 

изготвя годишен план на обучението по БДП, съобразен с възрастовите особености на 

съответната група и ДОС. Затрудненията и проблемите произтичащи в процеса на 

обучение са свързани с липсата на  обособена площадка за нуждите по БДП и 

сравнително бедната материално-техническа база. 

 

II. Цели, основни задачи и приоритети във взаимодействието на детската 

градина със семейството през новата учебна година 

 

1. Цели и задачи: 

Цели:  

 Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата да опазят 

здравето и живота си  на пътя. 

 Организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и 

резултатно обучение по БДП в ДГ. 

 

Задачи: 

 Запознаване на децата с основните опасности на пътя. 

 Изграждане на модели на поведение на пътя, основани на знания, умения и 

отношения. 

 Създаване на условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в 

подходящи и насърчаващи успеха дейности. 
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 Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БД. 

 Обогатяване на педагогическото взаимодействие с децата чрез включване на 

подходящи интерактивни техники и технологии за обучение по БДП. 

 

2. Очаквани резултати: 

 Обогатяване на личната култура на участниците в пътното движение – деца и 

възрастни. 

 Формирана на трайни навици за безопасно движение на пътя.  

 Подобряване на условия за безпроблемно движение/ предотвратяване на 

инциденти на пътя. 

 

IIІ. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи 

 

1. Административни дейности: 

 

Срок за 

реализиране 
Дейност Отговорник Очаквани резултати 

15.09.2021г. Изготвяне на план за 

работа на комисията за 

учебната година 

Председателя на 

комисията по 

БДП 

Организационно 

структуриране на 

дейността по БДП 

15.09. 2021г. Изготвяне на годишен 

план за  обучение по 

БДП във всички 

възрастови групи  

Приложение№1 

Учителките по 

групи 

Организационно 

структуриране на 

дейността по БДП 

............ ............ ............ ............ 

 

2. Обогатяване на образователната среда по БДП: 

 

Срок за 

реализиране 
Дейности Отговорник 

Очаквани 

резултати 

30.11.2021 1. Пренареждане на 

дидактичната база по БДП в 

методичния кабинет. Опис на 

съществуващата материална 

база-книжки, дидактични 

табла, видеофилми и 

презентации, свързани с 

темата. 

Комисия по БДП/ 

Учителите  по 

групи 

Ефективно 

овладяване на 

правилата за 

движение по 

пътищата, чрез 

онагледяване и 

интеракция 

постоянен 
2. Закупуване на новоизлязла 
литература  

3. Закупуване на технически 
средства и дидактични 
материали за подобряване на 

Директор и 

учителки по групи 

Ефективно 

овладяване на 

правилата за 

движение по 

пътищата, чрез 

онагледяване и 
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условията за провеждане на 
обучението  по БДП./   

 комплект 10 пътни 
знака, подходящ за 
площадка  и за занималня 

 светофар - подходящ за 
площадка и за занималня 

 

интеракция 

 

3. Координационно и консултативни дейности с учителите: 

 

Срок за 

реализиране 
Дейности Отговорник 

Очаквани 

резултати 

15.09.2021г. Планиране на 

образователното съдържание 

за всяка възрастова група 

Учители  по групи Затвърдяване и 

усъвършенстване 

на ЗУН по БДП 

09-20.09.2021 В началото на учебната 

година, на проведените 

родителски срещи учителките 

по групи да запознаят 

родителите с графика на 

провеждане на 

педагогическите ситуации 

по БДП за съответната 

възрастова група. 

Учители по групи Предотвратяване 

на ПТП 

инциденти, 

свързани  с деца 

Септември 2021 Уеднаквяване изискванията на 

ДГ и семейството при 

възпитаване у децата съзнание 

за безопасно движение по 

улицата. 

Учители по групи Изграждане на 

компетентности у 

децата на базата 

на родителския 

авторитет и 

професионална 

компетентност 

Октомври 2021 

 

Беседа с децата от ДГ във 

връзка с безопасното 

движение по пътищата от 

служител на КАТ 

Директор и 

учители 

Запознаване на 

децата с 

професията пътен 

полицай и правила 

за движение по 

БДП 

ноември.2021 

 

Ангажиране на родители и 

деца за предоставяне на 

снимков материал на тема: „ 

Аз пътувам безопасно“ . 

Организиране на изложба в 

ДГ и използването им при 

провеждане на учебни 

ситуации,състезания,открити 

моменти и др по БДП. 

Учители по групи Изграждане на 

компетентности у 

децата на базата 

на родителския 

авторитет и 

професионална 

компетентност 
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Април 2022г. Посещение на интерактивна 

площадкапо БДП с децата от 

IV възрастова група 

Учители на групата Ефективно 

овладяване на 

правилата за 

движение по 

пътищата 

Май 2022 г Посещение на интерактивна 

площадкапо БДП с децата от 

III възрастова група 

Учители на групата Ефективно 

овладяване на 

правилата за 

движение по 

пътищата 

 

 

4. Участие на учителите в квалификационни дейности: 

 

Срок за 

реализиране 
Участници Форма/Тематичен обхват 

Очаквани 

резултати 

учебна 

2021/2022 

година 

Силвия Енчева 

Силвия Цекова 

Методика на обучение по БДП Повишаване 

методическата 

компетентност на 

учителите 

 

5. Празници, състезания , конкурси за детски рисунки и т.н.: 

 

Организира се 

от 
Срок за реализиране/дейности Участници Отговорник 

  

Европейска 

мрежа на 

службите на 

пътна полиция 

ROADPOL и 

Главна 

дирекция 

„Национална 

полиция“ 

 

 
Участие на всички групи в 

кампанията „Дни на безопасността 

на ROADPOL“ 2021, посветена на 

безопасното движение по 

пътищата – 16-22.09.2021г. 

 

 

 

Децата от ДГ 

 

 

Директор  

Учители по групи 

 

 

ДГ 

 

„Това го знае всяко дете“ 

празник-развлечение по случай 

Световения ден за 

възпоменание на жертвите при 

пътно транспортни 

произшествия -02.2022г. 

 

Децата от ДГ 

 

Комисия БДП 

ДГ Образователно развлечение за 

децата-Куклен театър -             

м. април 2022г. 

Децата от ДГ Директор  

Учители по групи 
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ДГ Годишна изложба на детски 

рисунки „Да бъдем внимателни 

на пътя“ 20-21.05.2022г. 

Децата от ДГ Комисия БДП 

Учители  по групи 

 

 

 

Бележки по изпълнението на плана: 

 Копие от плана се поставя на таблото за информация на учителите в 

методичния кабинет. 

 За всяка дейност комисията по БДП отправя покана за участниците и с 

помощта на учителите на групите организира подходяща среда за реализиране. 

 Планът може да бъде актуализиран при необходимост 

 Контрол по изпълнението на плана осъществява директорът на детската 

градина  

 Беседи, състезания и празници при действащи продивоепидемични мерки ще 

бъдат осъществени по групи 
 

 

 

Изготвил: Анелия Димитрова 
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Приложение № 5 

                                                                                 Към Програмна система на ДГ“Здравец“ 

 

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ  

ПО ТЕМАТИЧНА  ОБЛАСТ  

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ 

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 Образователно 

направление 

Тема  Период  за 

провеждане на 

педагогическата  

ситуация 

1. Околен свят Моите играчки  м.декември 2021г. 

2. Околен свят  Разпознавам звук и цвят м. януари 2022г. 

3. Околен свят Моят дом м.март 2022г. 

4. Околен свят С мама и татко на разходка м. април 2022г. 

5. Околен свят Пътувам с мама и татко  м.май 2022г. 

 

  

 

 ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 Образователно 

направление 

Тема  Период  за 

провеждане на 

педагогическата  

ситуация 

1. Околен свят Нашата улица   м. ноември 2021г. 

2. Околен свят Пресичам  и пътувам безопасно м. февруари 2022г. 

3. Околен свят Светофар - другар м. февруари 2022г 

4. Околен свят Къде играят децата? м. март 2022г 

5. Околен свят Моят велосипед м. април 2022г 

 

 

 

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

  

 Образователно 

направление 

Тема  Период  за 

провеждане на 

педагогическата  

ситуация 

1. Околен свят Пътят ми до детската градина м. ноември 2021г. 

2. Околен свят Улично движение м. ноември 2021г. 

3. Околен свят Познавам ли пътните знаци м. февруари 2022г. 

4. Околен свят Вкъщи и на улицата м. април 2022г. 

5. Околен свят Може или не може м.май 2022г. 

6.  Околен свят На площадката по БДП м.май 2022г. 
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ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА 

 

 Образователно 

направление 

Тема  Период  за 

провеждане на 

педагогическата  

ситуация 

1. Околен свят Градът/селото, в което живея м.септември 

20021г. 

2. Околен свят На улицата м. октомври 2021г. 

3. Околен свят Пътувам с автобус м. октомври 2021г. 

4. Околен свят Моят път до детската градина  м. ноември 2021г. 

5. Околен свят Изправност на велосипеда м. януари 2022г. 

6.  Околен свят Кои знаци познава велосепедиста м.март 2022г. 

7.  Околен свят На площадката за велосипедиста м. май 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


