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ПЛАН
НА КОМИСИЯТА ПО БДП
ЗА 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Предмет на настоящия план е формирането на безопасно поведение на участниците в
пътното движение, постигането на положителни резултати в тази насока изисква взаимодействие
между държавните институции, органите на местната власт, неправителствените организации и
бизнеса; подходи за ефективно управление на БДП в институциите, учебните заведения и в
семейството.
Всеки гражданин притежава правото и същевременно е отговорен пред другите за
осигуряване на безопасно движение по пътищата.
І. ЦЕЛ
Усвояване на елементарни представи и понятия за пътно движение и начални умения за
безопасно придвижване като пешеходци. Възпитаване на транспортна култура и формиране на
умения у децата за безопасно придвижване по пътя като пешеходци.
Усъвършенстване на знанията и уменията на децата за безопасно поведение на улицата и
изграждане на компетентности, ценностна ориентация и адекватна оценка на опасните ситуации,
като участници в движението по пътя.
Организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и резултатно обучение
по БДП в детската градина. Да се формират и усъвършенстват сензомоторни умения за защита.
ІІ. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, учения и навици, необходими за успешна
адаптация към условията на движението по пътя.
2. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и
защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите по БДП.
4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца в
прилежащите райони на детската градина /обезопасяване около детската градина/.
5. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за
повишаване на качеството на образователно - възпитателния процес, въвеждане на
иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на материалната база в ДГ
за провеждане на съвременно обучение на децата по БДП.
III. ФОРМИ НА РАБОТА:
Възпитанието и обучението на децата по БДП се осъществява в различни режимни моменти
от живота на детската градина и то под формата на игра. Педагогиката на играта разглежда
феномена игра като особен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето, в това
число и неговото безопасно поведение.
 педагогическа ситуация - практически упражнения по БДП, решаване на казуси;
 подвижни игри – ПИ, МПИ съобразени с възрастовата група на децата;
 презентации;
 художествена литература - подкрепа за творчески изяви на децата – разкази, стихотворения
и песни за безопасно участие в пътното движение;

ІV. ДЕЙНОСТИ:
1. Изготвяне на план за работата през учебната 2021/2022година.
срок: м. септември 2021г.;
отг.: комисия по БДП;
2. Приемане на плана по БДП на заседание на Педагогически съвет.
срок: м. октомври 2021г.;
отг. педагог. спец.;
3. Разпределение на учебното съдържание по „Безопасност на движението по пътищата” за
учебната 2021 / 2022 година по възрастови групи, съгласно Заповед №РД09-2684 от 20. 09.
2018 г. на МОН. Включване на същото в годишното тематично разпределение, което е част
от програмната система на ДГ „Пинокио“.
срок: м. септември 2021г.
Отг.: учители по групи;
4. Извършване на оглед и обезопасяване района на детската градина.
срок: м. септември 2021г.
Отг.: директор;
V. МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Отбелязване Европейската седмица на мобилността в периода 16-22 септември 2021 год.,
под мотото на кампанията за България – "Остани жив! Пази живота! ”
срок: м. септември;
отг.: учителите по групи;
2. Провеждане на задължителен хорариум от часове за учебната 2021/2022г. по групи и теми.
срок: през учебната година;
отг.: учители по групи;
3. Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни
произшествия с изложба на рисунки- провежда се всяка година третата неделя на месец
ноември.
срок: м. ноември;
отг.: учители по групи;
4. Обогатяване на учебно– дидактичната и материалната база за обучение по БДП.
Актуализация на материалите, необходими за осигуряване на транспортна култура.
срок: през учебната година;
отг.: учители по групи;
5. Участия в конкурси и състезания в детското заведение, общински и други мероприятия по
правилата на безопасно движение по пътя.
срок: през учебната година;
отг.: учители по групи;
6. „Пешеходци и автомобили” – изработване на колективни изделия – рисунки, макети по
БДП и изложба на произведенията
срок: м. ноември 2021г.;
отг.: учителите на 3 - ти и 4 –ти групи;
7. Обособяване на кът по БДП с дидактични материали и пособия.
срок: през учебната година;
отг.: учители по групи;
8. Мултимедийни презентации по БДП на тема „Внимание опасност!”

срок: през учебната година;
отг.: учители по групи;
9. Осигуряване на възможност за наблюдение и практическо участие на децата в различни
ситуации. Провеждане на викторина с децата от подготвителните групи на тема: „ Това
трябва да го знае всяко дете”
срок: м. май 2022г.
отг.: учители по групи;

VI. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ:


Повишаване квалификацията на учителите и включване в различни квалификационни
курсове по БДП
Срок: през учебната година;
отг.:директор, зам. директор;

VІI. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКА ОБЩНОСТ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
• Координиране на съвместната дейност по БДП с Отдел „Образование” – Общ. Русе
срок: през учебната година;
отг.: Директор;
• Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации, състезания,
открити моменти и др. по БДП. Осигуряване на децата светлоотразителни жилетки
Срок: през учебната година;
Отг.: учители по групи;
• Запознаване на родителите на родителски срещи с ролята на семейството при възпитание на
децата по БДП.
срок: м. октомври 2021г.;
отг.: учители по групи;
• Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП
срок: м. октомври 2021г.;
отг.: учители по групи;
• Допълване на библиотечния фонд със специализирана педагогическа, методическа и друга
специализирана литература по темата.
срок: през учебната година;
отг.: учителите по групи;
Съгласно Наредба №5 да ПВ от 2016 г. , обучението по БДП в съдържателен план
присъства в образователното направление Околен свят. Възможно е развиване на интегративни
връзки с направленията: Български език, Математика, Изобразително изкуство, Конструиране и
технологии и Физическа култура.

Първа група
5 педагогически
ситуации

Втора група
5 педагогически
ситуации

Трета група
6 педагогически
ситуации

Четвърта група
7 педагогически
ситуации

Обучението по БДП в детската градина се осъществява задължително във всички групи в
основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Обучението по БДП може да се
осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми
на педагогическо взаимодействие. Педагогическата ситуация е основна форма на взаимодействие,
при превес на играта като основна дейност в тази възраст. Разработеното учебно съдържание ще
бъде включено в програмната система на съответната институция.
Организация на възпитателно-образователния процес:
Възпитателно образователният процес по БДП ще се провежда съгласно:
1. Концепцията на възпитанието и обучението по БДП в детската градина.
2. Учебните програми по БДП за всяка група.
3. Възпитанието и обучението по БДП се планира и провежда във времето за ситуации и във
времето за игрова дейност.

Председател на комисията по БДП: Дилбер Мехмедова- ст. учител
Членове:

1. Мирослава Йорданова- учител
2. Сайлин Велиева- учител
3. Диляна Добромирова- учител
4. Петя Райкова- учител
Настоящият План е приет на Педагогически съвет с Протокол № 3 /07. 10. 2021 год.
и е утвърден със Заповед № 0087 /11. 10. 2021 год. на директора на ДГ „Пинокио”.

