ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРА“, ГРАД ПЛОВДИВ

ПЛАН по БДП
за 2021 -2022 учебна година
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/Дора Янева/

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:
Възпитателно-образователният процес по БДП в ДГ „Зора“ ще се провежда
съгласно:
Концепцията на възпитанието и обучението по БДП в детската градина и
българското училище.
Наредба №13/21.09.2016г. за гражданското образование.
Програмите на МОН за обучение по БДП за децата от детската градина /2018г./
Възпитанието и обучението по БДП се планира и провежда във времето за
ситуации и във времето за игрова дейност и има игрови характер.

ЦЕЛ:
Формиране на представи за пътна среда, умения за безопасно
поведение по пътя и култура на поведение на децата от ПУВ.
ЗАДАЧИ:
1. Изграждане на компетентности за ориентиране в пътна среда.
2. Формиране на система от специални знания, умения и навици,
необходими за успешна адаптация към условията и движението по пътя.
3. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното
предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер
предизвикани от уличното движение.
4. Повишаване на педагогическата информираност и използване на
съвременните

информационни

технологии

за

осъществяване

на

възпитание и обучение по БДП.
5. Привличане на родителите и общественост за партньори за успешно
овладяване на правила по БДП.

Д Е Й Н О С Т И :
I. ОБЩИ :
1. Изготвяне на План по направление „Безопасност на движение по
пътищата“ за учебната 2021-2022 година и представяне за гласуване на
заседание на Педагогическия съвет.
Срок: м.09. 2021г.
Отг.: Комисия по БДП
2. Изготвяне на планове по БДП по групи в съответствие с наредба
№13/21.09.2016г. и новите Програми на МОН за обучение по БДП за
децата от детската градина.

Срок: м. 09. 2021г.
Отг.: Учит. по групи

3. Провеждане на дейности по обезопасяване на района на ДГ при зимни
условия: почистване , опесъчаване.
Срок : м.12.2021г.
Отг.: Директора
Огняр/ РПС

II. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ :
1. Актуализиране знанията по методика на запознаване с уличното
движение – самоусъвършенстване и вътрешна квалификация.
Срок: постоянен
Отг.: Комисия по БДП
Учит. по групи
2. Външна квалификация:
- Включване на учители в курс по „Методика на преподаване на БДП”.
- Включване на учителите в курс по „Интерактивни методи при
възпитанието и обучението на децата по БДП ”.
Срок : м. 05.2022г.
Отг.: Директора
ККв., КБДП
3. Провеждане на консултации и контрол на учителите при извършване
на диагностика за представите и уменията на децата по БДП и обобщаване
на резултатите.
Срок : м. 05.2022г.
Отг.: Комисия БДП

III. ДЕЙНОСТИ С ДЕЦАТА:
1. Провеждане на обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации
по БДП.
Срок: постоянен
Отг. Учит. по групи
2. „Пешеходци и велосипедисти“ – развлечение с игри , тротинетки и
велосипеди в Седмицата на мобилността.
-Развлекателно театрално представление по темата.
Срок: м. 09.2021г.
Отг.:Комисия по БДП
3. Представяне на презентации и беседи с децата на тема „Внимавам на
улицата”.
Срок : м.11-12.2021г.
Отг.: Учит. по групи
4. „Спазвам правилата за движение на улицата” – беседи и разговори по
групи.
Срок: м.11.2021г.
Отг.: Учит. по групи
5. „Кой се движи безопасно?”- игрово-познавателни и практически
упражнения по БДП, решаване на казуси.
Срок : м.01.2022г.
Отг.: Комисия БДП
6. „ Нашите помощници на улицата/светофар, пешеходна пътека, пътни
знаци/”,“На разходка из града” – изложба на детски рисунки.
Срок : м.02.2022г.
Отг.:Комисия БДП
7. „Забавлявам се, но внимавам” – развлекателни игри по БДП
Срок:м.03.2022г.
Отг.: Комисия БДП
Учит. на 3 и 4 групи
8. Образователен куклен театър на тема БДП
-Среща с представител от Пътна полиция – Пловдив
Срок :м.04.2022г.
Отг.:Комисия БДП
и КПР
9. „Пътувам безопасно с кола и автобус” – провеждане на ситуации по
групи, свързани с безопасното пътуване на децата в превозно средство.
Срок: м. 05.2022г.
Отг.:Учители по групи

IV. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГА
ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОБЩЕСТВЕНОСТ/„ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ КЪМ
МВР, ОБЩИНА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДР./:
1.

Ангажиране на родители и оказване на помощ при провеждане на
учебни ситуации, състезания, открити моменти и др. по БДП.
Срок: постоянен
Отг.: Комисия по БДП
Учит. по групи

2. Провеждане на родителски срещи по групи за обсъждане проблемите
по БДП и набелязване на конкретни мерки.
Срок: постоянен
Отг.: Комисия по БДП
Учит. по групи
2. Привличане на спонсори:
- Изграждане на интерактивна площадка в дворното пространство;
- Закупуване на табла за онагледяване движението по пътищата,
светофар и учебни помагала по БДП;
Срок: постоянен
Отг.: Комисия по БДП

