
  ДЕТСКА ГРАДИНА  „ПРИЯТЕЛИ” 

ГР. КУКЛЕН, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 5 

Тел: 03115 2063 

 

 
План за Работа  

на 

 Комисията по БДП  

за учебната 2022– 2023г. 

 

1. Комисията по БДП в ДГ е избрана на заседание на ПС – Протокол №1 

Председател: Ш. Бозали 

Членове: 1. Ф. Шолева 

                      2. С. Ибрахимова 

                   

2. Планът на комисията е приет на заседание на ПС и задължително да се отразява 

учебния материал в дневниците на групите. 

Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с ДОС – Това е 

вид социално своеобразно стъпало за преминаване от процеса на възприемане, 

формиране, затвърждаване и изграждане на знания и умения, към развиване и 

усъвършенстване на защитните механизми на децата като участници в съвременното 

пътно движение. 

3. Комисията в ДГ информира и осигурява заедно с директора условия  на всички 

педагогически специалисти за участие в семинари и обучителни програми по БДП. 

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.  

 

ІІ. ЗАДАЧИ:  
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1. Формиране на система от специални знания, умения 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 учебното 

съдържание.  

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ:  

 Изготвяне на план за работата през учебната година.  

 

   Срок: м.септември 2022г.  

   Отг.: Комисията по БДП  

 

 Приемане на плана по БДП на заседание на Педагогически съвет.  

   Срок: м.септември 2022г.  

 

 

    

 

 Извършване на оглед и обезопасяване района на детската градина.  

   Срок: м.септември 2022г.  

   Отг.:Директор  

 

 

 

ІV. МЕРОПРИЯТИЯ:  

 

 Обогатяване на учебно – дидактичната и материалната база за обучение по 

БДП. Актуализация на материалите, необходими за осигуряване на 

транспортна култура.  

  Срок: постоянен  

  Огт.: учителите по групи  

 

 Участия в конкурси и състезания в детското заведение, общински и други 

мероприятия по правилата на безопасно движение по пътя.  

  Срок: постоянен  

  Огт.: учителите по групи  

 

 Изготвяне на изложба от проектни рисунки и макети /”Внимание!Улица!“-

улицата и моята безопасност/ 

  Срок: м.ноември 2022г.  

  Огт.: учителите на ПГ  
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 *  „ Посланията на есенния лист“-влючване в кампания за безопасност на 

движението 

  Срок:м.ноември 

  Отг.учителите на ПГ5г. и ПГ6г. 

 

 Обособяване на кът по БДП с дидактични материали и пособия.  

  Срок: постоянен  

  Огт.: учителите по групи  

 

 Посещение на театрална постановка на тематиката БДП  

  Срок: постоянен  

  Огт.: Ф.Шолева 

 

 Прожекция на филми и мултимедийна презентация по БДП  

  Срок: постоянен  

  Огт.: учителите по групи  

 

 Осигуряване на възможност за наблюдение и практическо участие на децата 

в различни ситуации. Провеждане на състезание с децата от Подготвителна 

група на тема: „ Улицата има своите правила“. 

  Срок: м. май 2023г.  

  Огт.: учителите по групи  

 

V. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ:  

 Включване на учители на курс по БДП.  

  Срок: постоянен 

  Отг.:Директор 

 

 

VІ. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКА ОБЩНОСТ И ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ.  

 

 Координиране на съвместната дейност по БДП с Отдел „Образование” – 

Общ. Куклен 

  Срок: постоянен  

  Отг.:Директор  

 

 Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на 

педагогическите ситуации, състезания, открити моменти и др. по БДП.  

  Срок: постоянен  

  Огт.: учителите по групи  

 

* Участие на родителите в конкурс на тема-„Да запазим децата на пътя“,свързан 

с инициативата „Дни на безопасността на пътя“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Срок: м.септември-октомври 2022г. 

 

          Отг.:Комисията по БДП                                    

                       Учителите  по групи      
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 Запознаване на родителите на родителски срещи с ролята на семейството при 

възпитание на децата по БДП.  

  Срок: м. септември 2022г.  

  Огт.: учителите по групи  

            

 Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП. 

  Срок: м. септември 2022г.  

  Огт.: учителите по групи  

 

 Допълване на библиотечния фонд със специализирана педагогическа, 

методическа и друга специализирана литература по темата.  

  Срок: постоянен  

 Закупуване на учебни помагала за работа по БДП 

  

  Срок: м. октомври 2022.г.  

Огт.: учителите по групи 

 Координиране на съвместна дейност със служители от Отдел „Пътна 

полиция“                                               

Срок: м.ноември 2022г.                                                                                                                     

Отг.:Директор                                                                                                                                             

Комисията по БДП 

VІІ. КОНТРОЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БДП  

 Спазване на учебната програма за детските градини от „Концепция за 

възпитанието и обучението по БДП в детските градини и българското 

училище” при разработването на учебни планове. Преподаването на учебния 

материал да е съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за 

всяка отделна възрастова група.  

  Срок: постоянен  

  Отг.:Директор 

 

 Задължително отразяване на преподадения учебен материал в дневниците на 

групите.  

  Срок: постоянен  

  Отг.: учителите по групи  

 

 Посещение от директора в планирани ситуации по БДП в отделните 

възрастови групи.  

  Срок: постоянен  

  Отг.:Директор  

 

 Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления.  

  Срок: постоянен  

  Отг.: учителите по групи  

 

 Използване на интерактивни методи във възпитателно – образователния 

процес  

  Срок: постоянен  
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  Отг.: учителите по групи  

 

 Провеждане на разговори с децата припомняне правилата за безопасност на 

движението и удостоверяването за провеждането да става с протокол и 

подпис на учителя преди всяко организирано напускане на сградата на 

детската градина /Разходки, екскурзии, наблюдения/. Попълването на 

уведомително писмо от учителя – водещ на групата, до директора на 

детската градина и наличие на поставена от него резолюция за даденото 

разрешение относно излизането на групата извън детската градина.  

  Срок: постоянен  

  Отг.: учителите по групи  

 

 Информиране на учителите за задължението им при възникване на пътно- 

транспортно произшествие /ПТП/ с деца и настъпила смърт да се информира 

кметът на общината и началникът на РУО, както и че при настъпило ПТП с 

дете от детската градина, завършило с нараняване или смърт в едноседмичен 

срок да се организира и проведе педагогически съвет и обща родителска 

среща.  

  Срок: постоянен  

  Отг.:Директор  

 

VІІІ. РАБОТА С ДЕЦАТА:  
Провеждане на задължителен хорариум от часове за учебната 2022/2023г. по групи и 

теми.  

 Първа група: Област на компетентност "Пътна среда" - 5 ситуации. 

 Втора група:  Област на компетентност "Пътна среда", "Правила и култура 

на поведение на пътя" - 5 ситуации. 

  Трета група: Област на компетентност "Пътна среда", "Правила и култура 

на поведение на пътя" - 6 ситуации. 

 Четвърта група: Област на компетентност "Пътна среда", "Правила и 

култура на поведение на пътя" - 7ситуации. 

 

  Отг.: учителите по групи  

 

 

 

Възрастова 

група 

ОН / 

Ядро 

              Тема Месец/ 

Година 

Първа ОС / СЗС 1. "Улицата на която се 

намира моята ДГ" 

Октомври 

2022г. 

 ИИ / ИМТ 2. "Превозните средства 

около нас" - апликиране 

Ноември 

2022г. 

 ОС/ СЗС 3. "Подреди превозните 

средства" - ДИУ 

Декември       

2022г. 

 ОС / СЗС 4. "Светофар- мой другар"-

разпознавам звук и цвят 

Януари 

2023г. 

 ОС / СОО; 

СЗС 

5. "Малкият пешеходец"-

пътувам с мама и татко 

на разходка 

Февруари 

2023г. 
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Втора ОС / СОО; 

СЗС 

1. "Нашата улица" Октомври 

2022г. 

 ИИ/ИМТ;ИТ 2. "Светофар- другар" Ноември 

2022г. 

 ОС / СОО; 

СЗС 

3. " Къде играят децата?"  Декември 

2022г. 

 ОС / СОО; 

СЗС 

4. "Пресичам безопасно“ Март 

2023г. 

 БЕЛ/ СР 5. "Моят велосипед" Април 

2023г. 

Трета КТ / ОМСС 1. "Градът, в който живея"  Октомври 

2022г. 

 ОС / СЗС 2. "Познавам ли пътните 

знаци“ 

Ноември 

2022г. 

 ОС / СОО; 

СЗС;  

ИИ / ИМТ; 

ИТ 

3. "Могат ли хората без 

превозни средства?“ 

Декември 

2022г. 

 ОС / СОО; 

СЗС 

4. "Какво знае и може 

малкият пешеходец?" 

Февруари 

2023г. 

 ФК / ИДД 5. "Шофирай правилно! "- 

малки велосипедисти 

Март 

2023г. 

 ОС / СЗС 6. "На площадката по 

БДП" 

Април 

2023г. 

Четвърта ОС / СОО; 

СЗС 

1. "Градът ,в който живея" Октомври 

2022г. 

 ОС / СОО; 

СЗС 

2. "Улицата и моята 

безопасност" 

Ноември 

2022г. 

 ОС/ СЗС 3. "Ние пътуваме" ( с 

кола, с автобус) 

Декември 

2022г. 

 ИИ/ ИМТ; 

ИТ 

4. "Моят път до ДГ" - 

колективна апликация 

Януари 

2023г. 

 КТ / ОМСС 5. "Пътни знаци"-кои 

знаци познава 

велосипедиста 

Февруари 

2023г. 

  

ФК/ СПДД 

6. "Малки 

велосипедисти" 

Март 

2023г. 

 ОС / СОО; 

СЗС 

7. "Моят път до ДГ и 

училище" 

Април 

2023г. 

 

  

 

Директор: …………….. 

                  /Н. Щътова/ 


