Детска градина “Дружба” град Шумен
ул. “Странджа” 8, тел. 054 / 86 45 76, e-mail : cdg32_shumen@abv.bg
УТВЪРДИЛ:
Д-Р АННА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА ДГ „ДРУЖБА”
ГР. ШУМЕН
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В ДГ „ДРУЖБА” ГР. ШУМЕН
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Настоящият План е приет на заседание на педагогически съвет с
протокол № 1 / 15.09.2020 г.
и утвърден със Заповед на Директора № 56 / 15.09.2020 г.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА
УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП
1. Определя, а при необходимост променя и допълва своя състав в зависимост от
нуждите за осигуряване на по-голяма ефективност и резултати от нейната дейност.
2. Подпомага дейността на директора в осъществяването и контрола на обучението и
възпитанието на децата от 3 до 7 години по БДП и създаването на условия за неговата
ефективност, в реализацията на съвместни инициативи с различни организации по темите на
безопасността.
3. Изработва плана за работата на училищната комисия през учебната година, което
включва:
3.1. Планира тематиката за посещение на външни лектори и средства за хонорари и
командировъчни разходи на лекторите.
3.2. Планира квалификационната дейност на учителите, комисията по БДП и
начина за финансиране.
3.3. Осигурява учебните помагала и дидактическите материали за провеждане на
ситуациите по БДП.
4. Проучва необходимостта, набелязва мерки, изготвя информация и прави
предложения към директора на детското заведение за подобряване на учебно-материалната
база за обучение по БДП.
5. Преди започване на учебната година извършва преглед на пътната сигнализация
около района на детското заведение и изготвя доклад към директора на детското
заведение.
6. Прави преглед на съоръженията, монтирани пред входовете на детското
заведение, осигуряващи безопасност на децата – предпазни мантинели и пана, изкуствени
препятствия на улицата за принудително намаляване скоростта на движение на МПС.
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7. Работа със семействата и родителите на децата.
7.1. Организира осигуряването на помагала, светлоотразителни елементи по
облеклото на децата.
7.2. Организира посещения на родителите при провеждане на празници,
състезания и викторини на децата по БДП.
7.3. Организира родителски срещи по тематиката за възпитанието, обучението и
опазване на децата в пътното движение, обсъждане на резултатите от учебновъзпитателния процес по БДП.
8. Организира подготовката и организацията на състезания, празници и развлечения
по БДП с децата от детското заведение.
9. Поддържа своята изпреварваща квалификация по БДП и предава опита си на
педагогическата колегия в детското заведение.
10. В края на учебната година изготвя доклад-анализ за резултатите от работата на
училищната комисия по безопасност на движение по пътищата и резултатите от учебновъзпитателния процес по БДП.
11. Отправя предложения към директора на детското заведение за подобряване на
прилежащата инфраструктура, МТБ по БДП в детското заведение и набелязва мерки за
повищаване ефективността от обучението и възпитанието по БДП за новата учебна година.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата в ДГ
„Дружба” гр. Шумен е избрана на заседание на педагогически съвет с Протокол № 1 /
15.09.2020 г. утвърденa със Заповед на Директора № 57 / 15.09.2020 г.
Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата в ДГ „Дружба”
гр. Шумен e в състав:
Председател: Надежда Йорданова
Членове: 1. Ирена Станева
2. Донка Чернева
3. Лина Нейчева
2. Планът на Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата в
ДГ „Дружба” гр. Шумен за учебната 2020/2021 г. е приет заседание на педагогически
съвет и утвърден със Заповед на Директора № 56 / 15.09.2020 г.
3. 2. Планът на Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата в
ДГ „Дружба” гр. Шумен за учебната 2020/2021 г. е разработен на основание Закона за
движение по пътищата, Правилник за прилагане Закона за движение по пътищата,
Решение на Министерски съвет № 542/07.06.2005 г., Концепция за възпитанието и
обучението за безопасност на движението по пътищата в детската градина и
българското училище, утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 г.,
Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за
подобряване на БДП за периода 2011-2020 г., Система за организация на дейностите,
свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в
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системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със Заповед №
РД09-1289/31.08.2016 г. от министъра на образованието и науката.
ЦЕЛ:
1. Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата да опазят
здравето и живота си на пътя.
2. Придобиване на основни знания и умения за разпозназване и оценка на
критичните ситуации.
3. Организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и
резултатно осъществяване на възпитателно-образователен процес по БДП в детската
градина.
ЗАДАЧИ:
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешна адаптация на децата към условията на движението по пътя.
2. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното
предотвратяване и защита 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.
5. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии
за повишаване на качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на
иновационни образователни технологии и методи, обогатяване на учебното
съдържание по БДП.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Обогатяване на личната култура на участниците в пътното движение.
2. Формиране на трайни навици за безопасно движение на уличното платно.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
1. Организацията се извършва от Директора на ДГ „Дружба” гр. Шумен със
съдействието на членовете на Училищната комисия по безопасност на движение по
пътищата в ДГ „Дружба”.
2. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с
Държавните образователни стандарти.
3. През учебната година ситуациите по БДП се провеждат от учителите по
групи, съобразени със специфичните условия за обучение и възпитание, т.е. по
определен график, утвърден със заповед на директора на детското заведение.

ДЕЙНОСТИ:
3

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
1. Изграждане на Училищна комисия по безопасност на движение по пътищата
/УКБДП/.
Срок: 15.09.2020 г.
Отг.: Директор
2. Приемане на План на Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата
/УКБДП/ на заседание на Педагогическия съвет.
Срок: 15.09.2020 г.
Отг.: Директор
3. Запознаване на педагогическият колектив с най-новите изисквания, свързани с
обучението и възпитанието по БДП на децата от 3 до 7 годишна възраст.
Срок: 15.09.2020 г.
Отг.: Директор
4. Приемане и съгласуване на плановете на отделните екипи от учители по групи за
учебната година.
Срок: 30.09.2020 г.
Отг.: Председател на УКБДП
5. Извършване на оглед и изготвяне на предложение от комисията по безопасност на
движение по пътищата /УКБДП/ за обезопасяване района на детското заведение.
Срок: 30.09.2020 г.
Отг.: Председател на УКБДП
6. Осигуряване необходимите учебни средства и учебни помагала за децата и
методически ръководства и насоки за учителите.
Срок: 30.09.2020 г.
Отг.: Председател на УКБДП
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 Г.
1. Дейности по обезопасяване района на детското заведение.
Срок: 15.10.2020 г.
Отг.: Председател на УКБДП
2. Провеждане на родителски срещи по темата за безопасността на движение по
пътищата.
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Срок: 30.10.2020 г.
Отг.: Учители по групи
3. Открита ситуация пред колеги от детски заведения в града на интерактивната
площадка по БДП в двора на детското заведение с децата от предучилищните групи.
Срок: 30.10.2020 г.
Отг.: Учители по групи
4. Провеждане на "5-минутка" по БДП - краткотрайно занимание, напомнящо на
децата изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно
поведение на улицата.
Срок: Постоянен
Отг.: Учители по групи

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 Г.
1. Среща на децата от подготвителните групи с представители на КАТ Пътна полиция.
Запознаване на децата с полицейския автомобил, неговото предназначение,
сигнализация – звукова и светлинна. Запознаване на децата с професията на полицая.
Срок: 15.11.2020 г.
Отг.: Председател на УКБДП
2. Отбелязване Световния ден за възпоменание на жертвите при пътно-транспортни
произшествия 07-11.11.2020 г.
Срок: 15.11.2020 г.
Отг.: Председател на УКБДП
3. Провеждане на открита практика с децата от подготвителните групи с включване на
презентации по БДП.
Срок: 30.11.2020 г.
Отг.: Учители по групи
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
1. Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП.
Срок: 10.12.2020 г.
Отг.: Учители по групи

5

2. Изложба на детски рисунки на тема: „Моля Ви, шофьори спрете! Животът на децата
запазете!”
Срок: 15.12.2020 г.
Отг.: Председател на УКБДП
3. Провеждане на викторина с децата по темата за безопасността на движение по
пътищата.
Срок: 12.01.2020 г.
Отг.: Учители по групи

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 Г.
1. Доклад-анализ на Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата
/УКБДП/ за ефективността от обучението по БДП в ДГ „Дружба” през първото
полугодие на учебната 2020/2021 г. по отношение на:
1.1. Повишаване информираността на децата и родителите за опасностите, които крие
пътната обстановка.
1.2. Ефективността от провеждането на планираните ситуации по БДП в различните
възрастови групи.
1.3. Ефективността от допълнителните форми на взаимодействие между различните
институции по темата БДП.
1.4. Ефективността от включването на интерактивни форми на обучение във
възпитанието и обучението на децата в детското заведение по БДП.
Срок: 20.01.2021 г.
Отг.: Председател на УКБДП
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 Г.
1. Обмяна на опит с колеги от други детски заведения по темата за безопасността на
движение по пътищата /обмяна на планове по БДП, наблюдение на практически
ситуации по образователни направления по БДП и др./
Срок: 15.02.2021 г.
Отг.: Председател на УКБДП
2. Разработване и разпространение чрез сайта на детското заведение на тематични
информационни материали, предназначени за деца и родители, относно възрастовите
особености на децата, поведението и реакциите им като пешеходци, пътници,
велосипедисти, скейтбордисти и др. участници в пътното движение.
Срок: 20.02.2021 г.
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Отг.: Председател на УКБДП
3. Посещение на куклен театър с тематика БДП.
Срок: 28.01.2021 г.
Отг.: Председател на УКБД
МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г.
1. Открита ситуация по БДП пред родителите на децата от подготвителните групи.
Срок: 20.03.2021 г.
Отг.: Учители по групи
2. Провеждане на срещи с училищното настоятелство и обществения съвет за
обсъждане проблемите на БДП и набелязване на конкретни мерки.
Срок: 30.03.2021 г.
Отг.: Председател на УКБДП
МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г.

1. Открита ситуация по БДП пред родителите на децата от подготвителните групи на
интерактивната площадка по БДП в двора на детското заведение.
Срок: 30.04.2021 г.
Отг.: Председател на УКБДП
МЕСЕЦ МАЙ 2021 Г.
1. Провеждане на празник „Весел светофар” с участието на родителите на децата в
двора на детското заведение на интерактивната площадка.
Срок: 30.05.2021 г.
Отг.: Председател на УКБДП
2. Изготвяне и представяне на Доклад-анализ на Училищната комисия по безопасност
на движение по пътищата /УКБДП/ на заседание на Педагогическия съвет за
резултатите от учебно възпитателния процес през учебната година по БДП.
Срок: 30.05.2021 г.
Отг.: Председател на УКБД
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СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ С РОДИТЕЛСКАТА И ДРУГА
ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОБЩЕСТВЕНОСТ
/КАТ ,,Пътна полиция, Община, БЧК, неправителствени организации и др./
1. Ангажиране на родителската общност в оказване на помощ при провеждане на
учебни ситуации, състезания, открити моменти и др. по темата на БДП.
2. Провеждане на родителски срещи по групи.
3. Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите.
4. Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП.
ПРИВЛИЧАНЕ НА СПОНСОРИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА МТБ НА
ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС:
1. Обогатяване оборудването на кабинета по БДП в деткото заведение.
2. Обогатяване на кътовете по БДП в детските занимални с библиотечен фонд на
специализирана педагогическа, методическа и друга литература по темата.
3. Обогатяване на интерактивната площадка в двора на детското заведение –
закупуване на нови пътни знаци, детски мини-автомобили, детски велосипеди и др.
4. Закупуване на светлоотразителни жилетки и светлоотразителни елементи.
5. Закупуване на демонстрационни табла за онагледяване.
6. Закупуване на учебни помагала за самостоятелна работа на децата по БДП от всички
възрастови групи.
Д-Р АННА ГЕОРГИЕВА
Директор ДГ “Дружба”
гр. Шумен
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