
 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  "Щ А С Т Л И В О  Д Е Т С Т В О"с.Б Р Е С Т , ОБЩ.Г У Л Я Н Ц И , 

ОБЛ. П Л Е В Е Н 

 

П Л А Н   ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА/БДП/   ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022ГОДИНА 

 

Приет  с решение на Педагогическият  съвет  - Протокол № 5/10.09.2021г и 

утвърден със заповед на директора  № 79/10.09.2021г  
 

 

 

                                                                                                                                                                              

1.Комисията по БДП е избрана на заседание на Педагогическия съвет и е в състав:                                                                               

Председател: Илияна Бориславова Маринова        - учител                                                                                                                

Членове:  

               1.  Марина Венциславова Митранова  - старши  учител  

               2. Таня Начкова Бенова   -учител                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.Планът на комисията е приет на заседание на Педагогическия съвет:Протокол №  5 от 

10.09.2021 год.  и утвърден със заповед на директора № 79/10.09.2021година.                                                                                                                                   

3.Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни  стандарти.                                                                                                                             

4.Комисията информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и обучителни 

програми по БДП.    

 

                                                                *ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                                                                                              

1.Извършва се от директора на Детска градина"Щастливо детство" със съдействието и 

участието на длъжностни лица от местните      организации  -МВР,председателя и членовете на 

Комисията по БДП.                                                                                           

 2.Подготовката се извършва от учителите по групи,съобразно възрастта на децата.                                                                         

3.Обучението  се осъществява в  педагогически  ситуации ,съгласно държавните образователни 

стандарти,използват се различни форми на взаимодействие.                                                                                                                                                   

4.При подготовка и реализиране на плана се ползва  специална 

литература,постери,методически помагала,книжки за индивидуална работа , дидактични игри.                                                                                                               

                                                                         *ЦЕЛИ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.Опазване живота и здравето на децата,на педагогическия и непедагогическия персонал при 

Детска градина "Щастливо детство" с.Брест.                                             



 2.Формиране на съзнателно отношение към личната безопасност и тази на 

околните,придобиване на знания,умения за   разпознаване и преценка на опасните ситуации и 

фактори при тяхното участие в движението по пътя.  

 

                                                                    *ЗАДАЧИ                                                                                                                                                                                                    

1.Формиране на знания,умения и навици,необходими за успешна  адаптация към условията на 

движението по пътищата.                                                                                                                         

2.Осигуряване знания по БДП.                                                                                                                                  

3.Формиране на умения и навици за мотивирано поведение  при бедствия,отговорно 

отношение към оказване на първа помощ.                                                                                             

4.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата от детската градина 

до дома им.  

 

                                                          *ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ            

                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Обучението на децата да се провежда и организира според утвърдени теми,хорариум 

часове,възрастови особености.                                                                                                                                 

Срок:Целогодишен                                                                                                                                                        

Отг.:Учители по групи                                                                                                                             

2.Преподаденият учебен материал  е  планиран  в дневниците на групите   своевременно.                                                                                                                                                 

Срок:Целогодишен                                                                                                                                                        

Отг.:Учители по групи                                                                                                                                                                                                               

3.Да се интегрира обучението по БДП с другите образователни направления.                                                                                                                                                                    

Срок:Целогодишен       

 

                                                            МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Учителите по групи да проведат разговор-беседа за поведението на децата като участници в 

пътното движение.                                                                                                                                

Срок:Начало на учебната година                                                                                                                                          

Отг:Учители по групи                                                                                                                                         

2.Да се заложат в отделен ред в седмичното  разпределение  педагогическите  ситуациите по 

БДП,да се уточни и ден за провеждането им.                                                                                                                                

Срок:Начало на учебната година                                                                                                                                          

ОТГ.:учители по групи                                                                                                                                      

3.Планът на Комисията по БДП се приема на Педагогически съвет.                                                                                                                                                                              

Срок:10.09.2021г.                                                                                                                                                       

Отг.:Директор и учители                                                                                                                               

4.Провеждане на родителска среща с родителите на децата за изработване на безопасен 

маршрут за всяко дете.                                                                                                                                   

Срок:30.09.2021.                                                                                                                                    

5.Комисията по БДП информира на Педагогическия  съвет колегията за организацията на 

обучението по БДП през учебната година.                                                                                                                    

Срок:10.09.2021г.                                                                                                                                                       

Отг.:Учители по групи 



                                                     МЕСЕЦ ОКТОМВРИ                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Да се осигурят учебни помагала по БДП.                                                                                                                                                                               

Срок:10.10.2021г.                                                                                                                                                       

Отг.:Учители по групи                                                                                                                                                   

2. Да се изработят нагледни материали.                                                                                                                                                                                 

Срок:Целогодишен                                                                                                                                                        

Отг.: Учители по групи 

                                                         МЕСЕЦ  НОЕМВРИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Да се обособи  кът по БДП в детската  градина.                                                                                                                                                                       

Срок:28.11.2021г.                                                                                                                                                       

Отг.: Учители на ПГ"Слънце"       

                                                 МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.План-график за посещение на различни форми на обучение:                                                                                                      

1.1.Педагогически  ситуации                                                                                                                                               

1.2.Игри                                                                                                                                                      

2.Месечно-оперативно заседание на Комисията по БДП.                                                                                                                                                                     

Срок:14.12.2021г.                                                                                                                                                       

Отг.:Учители по групи     

                                                     МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ                                                                                                                                                                                                                                                     

1.Съставяне план за търсене на интегративни връзки между теми по БДП и съдържанието на 

различните        образователни направления.                                                                                                                        

2.Месечно работно заседание на Комисията по БДП.                                                                                                                                                                        

Срок:15.02.2022г.                                                                                                                                                       

Отг.:Учители по групи                 

                                                   МЕСЕЦ   МАРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.Утвърждаване график на Комисията по БДП за месеца:                                                                                                          

1.1.Посещение на  форми на педагогическо взаимодействие:ситуации и игри.                                                                                                                

1.2.Изграждане на учебно-материална база по БДП-площадка,кабинет.                                                                                             

2.Месечно работно заседание на Комисията по БДП.                                                                                                                                                                        

Срок:12.03.2022г.                                                                                                                                                       

Отг.:Директор и Учители по групи        

                                                      МЕСЕЦ   АПРИЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.Информация от Комисията по БДП пред ПС за ефективността от обучението по БДП по 

отношение на:                                                                                                                                              

1.1.Ситуации                                                                                                                                                  

1.2.Игри                                                                                                                                                      

1.3.Обезопасяване района на детската градина                                                                                                                  

1.4.Продължаване работата по изграждането на учебно- материална база по БДП-

площадка,кабинет.                                                                                                                                            

2.Квалификация на учителите по БДП.                                                                                                                           

3.Организиране на състезание в двора на детската градина с велосипеди и ролери.                                                                                                                                         



Срок:14.04.2022г.                                                                                                                                                       

Отг.:Директор и Учители по групи      

                                                   МЕСЕЦ   МАЙ                                                                                                                                                                                                                                               

1.Доклад на Комисията по БДП пред Педагогическия  съвет  относно:                                                                                                                 

1.1.Изпълнение на Плана на Комисията по БДП за учебната година.                                                                                               

1.2.Предлага за обсъждане Плана по БДП за следващата учебна година.                                                                                                                                                   

Срок:28.05.2022г.                                                                                                                                                       

отг.:Директор и Учители по групи                           

*ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО БДП                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Учители,които нямат завършен курс "Методика на обучението по БДП: Таня Начкова Бенова                                                                       

2.Членове на Комисията по БДП: 

-Марина  Венциславова Митранова -Притежава  удостоверение с регистрационен номер № 

БДП-К-970/87/30.12.2016г издадено от Русенски университет „Ангел Кънчев” - Център за 

продължаващо образование – Курс по” Методика на обучението на децата  по БДП в детската 

градина ” 

   -Илияна Бориславов Маринова  - Притежава удостоверение  с  регистрационен № 

15780/18.07.2020г издадено от  Тренинг и обучителен център  „Щастие”- Курс по  „ Методика на 

обучението  по безопасност  на движението по пътищата ”.  

-Елза Миткова Иванова- директор - Притежава за повишаване на квалификацията с 

регистрационен № БДП-К-1053 / 111 / от 30.10.2017г, издадено от Русенски университет „Ангел 

Кънчев” – Център за продължаващо образование – Курс по : „Планиране , организация и контрол 

на обучението по БДП” .             

  *ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1.За двора на детската градина да се закупят -3 броя пътни знаци-площадка                     

 Средствата да бъдат осигурени от Община Гулянци. 

Срок:31.10.2021г.                                                                                                                                                       

Отг.:Директор 

2.Да се закупят :15 броя сигнално-предпазни жилетки 

 учебно помагало "Азбука за безопасно движение"-3 броя 

 демонстрационен светофар-1 брой 

 Средствата  да бъдат осигурени от Община Гулянци. 

 Срок: 31.10.2021г. 


