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П Л А Н
ЗА
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО
ПЪТИЩАТА/БДП/
НА
ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017г./ 2018г.

1.Комисията по БДП в детската градина е избрана на заседание на
педагогическия съвет –Протокол № 1/12.09.2017г.с Решение № 11 и е в състав:
Председател: Коска К.Добрева
Членове:
1.Нели Бл.Николова
2.Даниела Ст.Мартинова
2.Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет –
Протокол № 1/12.09.2017г., с Решение №.12
Планът на УКБДП е разработен на основание Система за организация и
управление на дейностите,свързани с възпитанието и обучение по БДП в
системата на предучилищното и училищно образование,утвърдена със Забовед
№ РД09-1289/31.08.2016г на МОН.
3.Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с
ДОС.
4.Комисията в детската градина информира и осигурява условия на
учителите за участие в семинари и обучителни програми по БДП.
I.ОРГАНИЗАЦИЯ
1.Извършва се от директора на ДГ”Радост”-гр.Елена със съдействието и
участието
на
длъжностни
лица
от
местните
организации
на
МВР,Противопожарна охрана,Бърза медицинска помощ и др.
2.Подготовката се осъществява от учители,определени със заповед от
директора.
3.Педагогическите ситуации и допълнителните форми на обучение с
децата се провеждат от учители,преминали курса на обучение за комисия по
БДП в ДГ,планувани предварително в годишното и месечно разпределение на
учебния материал,съобразени с конкретните спецефични условия за обучение.
4.При подготовката на учебните занимания по БДП и за реализирането
на настоящия план се използва:специализирана литература,инструктивни
материали от централния и местния печат,учебно-методически помагала и др.
II.ЦЕЛИ
1.Опазване живота и здравето на децата,педагогическия и
непедагогически персонал в ДГ”Радост”-гр.Елена.
2.Формиране у децата на съзнателно и отговорно отношение към
въпросите свързани с БДП,придобиване на основни знания и умения за
разпознаване и преценка на основните ситуации и фактори при тяхното
участие в движението по пътя и оказване на помощ в случай на нужда.

III.ЗАДАЧИ
1.Формиране
на
система
от
специални
знания,умения
и
навици,необходими за успешната адаптация към условията на движението по
пътя.
2.Разширяване кръгозора на знанията на децата чрез запознаване с
основните опасности,способи за тяхното предотвратяване и защита на човека
от въздействия с опасен характер,предизвикани от уличното движение.
3.Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на
безотговорността и неумението правилно да се определи собственото
поведение при екстремни ситуации на пътя.
4.Създаване на оптимални условия за безопасно предвижване на децата
от дома към детската градина и обратно.
IV.ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
м.септември
1.В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и
да изготви предложение за обезопасяване на района на детската градина.Да се
оформи пешеходна пътека в началото на улицата.Да се осигури дежурство в
района на ДГ от служители на КАТ гр.Елена!
2.Запознаване на педагогическия колектив с дейността на Комисията по
БДП,нейната роля и място в обучението на децата.Представяне на най-новите
изисквания свързани с обучението по БДП.Комисията и учителките по групи
да обсъдят програмите и възможностите за ефективно провеждане на
заниманията по БДП.
3.Приемане и обсъждане на план-схема за безопасност на пътуване с
училищните автобуси на пътуващите деца.
м.октомври
1.В началото на учебната година Комисията по БДП да запознае
педагогическия и непедагогически персонал с пътно-транспортната обстановка
в района на детската градина.
2.Да се оформи кът в методичния кабинет по БДП,да се закупят нагледни
материали и необходимите учебни средства за децата по БДП.
3.Изготвяне на план-график за различни форми на обучение на децата
през учебната година:
3.1.Педагогически ситуации по БДП.
3.2.Пет минутка.
3.3.Игри,свързани с БДП.
3.4.Среща със служители от РУ Полиция /КАТ/.

м.ноември
1.Учителките да проведат беседа-разговор с децата за поведението им
ката участници в пътното движение.
2.С децата от ППГ учителките да провеждат ежедневно „минутката”краткотрайно занимание,напомнящо на децата изискванията за безопасност на
движението по пътя.
3.Квалификация на учителите по БДП.
м.декември
1.Провеждане на разяснителни кампании с родители и деца за
взоимовръзката между скоростта на движение,спирачния път на пътното
превозно средство,силата на удара и риска от причиняване на смъртта на
пешеходците.
2.Изучаване на причините,поради които децата стават обект на нещастни
случаи при движението по пътищата.
3.Контрол за безопасното пътуване с училищните автобуси.
4.Оперативно заседание на Комисията по БДП.
м.януари
1.Разработване,реализиране и оценяване на програми,при които се
използват тиинейджери,напътстващи децата по отношение на безопасността на
пешеходците на принципа „големите учат малките”.
2.Провеждане на семинар с лице от КАТ на тема „Безопасното движение
по пътя-индивидуален и национален проблем”.
м.февруари
1.Повишаване информираността на децата за опасностите,които крие
автомобилното движение за детето-водач чрез изпозването на нагледни
материали/филми,информационни табла и др./.
2.Периодична
информираност
на
родителите
по
конкретни
проблеми,свързани с безопасността на децата им чрез тематични родителски
срещи,а на децата –в заниманията по БДП.
3.Информация от Комисията по БДП пред педагогическия съвет за
ефективността на обучението по БДП.
4.Внасяне в Общината на предложение за финансиране на обучението по
БДП.

м.март
1.Създаване
на
организация
за
информиране
на
педагогическия,непедагогическия персонал и децата за причините и условията
за настъпване на всяко транспортно произшествие с дете.
2.Разработване,разпространение и разгласа чрез медиите на тематични
информации,предназначени за родители и водачи,отностно поведението и
реакциите
на
децатапешеходци,пътници,велосипедисти,мотопедисти,скейбордисти,ролеристи и др.
3.Контрол за безопасно пътуване с училищните автобуси.
4.Обогатяване на учебно-материалната база по БДП.
м.април
1.Разпространение и запознаване на педагогическия и непедагогическия
персонал,родителите и децата от ППГ с научните изследвания за нивата на
детския пътен травматизъм и рискови фактори,оказващи влияние върху него.
2.Провеждане и организиране „Ден по БДП” – с викторини,състезания и
др.
3.Приемане план за екскурзии с децата от ППГ.
4.Вътрешно-методическа квалификация на учителите по БДП.
м.май
1.Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни
елементи за по-добра видимост на детето като участник в движението;
употребата на предпазни колани от децата-пътници; предпазни каски и други
защитни средства за децата-велосипедисти,мотопедисти,скейбордисти и
ролелисти.
2.Преди всяко организирано напускане на сградата на детската
градина/екскурзии,походи,наблюдения и др./ да се провеждат беседи с децата
за припомняне правилата за безопасност на движението и да се проведе
инструктаж срещу подпис.Проверяване на съпътстващата документация.
3.Провеждане на тестови контрол с децата от ППГ,относно нивото на
знания и умения по БДП в детската градина.
4.Оперативно заседание на Комисията по БДП.

м.юни
1.При настъпило Пътно Транспортно Произшествие /ПТП/ с децата на
ДГ да се информира задължително кмета на Община Елена и РУО на МОНгр.В.Търново.
2.При настъпило ПТП с дете от ДГ,завършило с нараняване или смърт в
тридневен срок да се организира и проведе педагогически съвет и обща
родителска среща.
3.Доклад-анализ на Комисията по БДП пред педагогическия съвет
относно:
3.1.Изпълнение на плана на комисията за учебната година.
3.2.Предлага за обсъждане план за следващата учебна година.
4.В края на учебната година Комисията по БДП да събере информация и
да я изпрати в РУО на МОН-гр.В.Търново за работата на ДГ”Радост”-гр.Елена
по Безопасност на движението през учебната година,заедно с Доклад-анализа
на директора за учебно-възпитателната работа през изминалата учебна година.

ДИРЕКТОР:....................
/Д.Иванова/

