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ГОДИШЕН ПЛАН 
за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата 

в Детска градина "Щастливо детство", гр. Ветово 

І. Анализ и оценка на действителното състояние на работата на детската градина по БДП
Обучението по БДП в ДГ се осъществява по план, който се изготвя от КБДП в началото на учебната година

приема се на педагогически съвет и се включва в Списък образец №2. В началото на учебната година се провеждат
родителски срещи и се прави инструктаж на родителите за най– безопасния маршрут до ДГ който се провежда и
преди всяка ваканция на 5,6 г. деца. Обучението се провежда   в специализирани кабинети от учители които имат
професионална квалификация по БДП. Всяка група има запланувани открити моменти по БДП – подвижни игри
които се провеждат по график в съответния месец. В началото на м.Април се провежда и заключителния етап на
обучението по БДП под формата на развлечение. Наличната база по БДП е на нужното ниво ,постоянно се обогатява
и се използва активно от учителите. Периодично се прави проверка на МБ от КБДП. Работи се и по учебни книжки
по  БДП  в  ситуациите  по  групи.  Сградата  е  обезопасена,  около  нея  има  пътни  знаци,  пешеходни  пътеки  и
обезопасителна преграда. Забранен е достъпа на ПМС в района на ДГ.

              II. Цели, основни задачи и приоритети на предучилищното образование в областта на БДП

             1. Цели и задачи: 

Цели: 
• Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата да опазят здравето и живота си на пътя. 
• Организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в детската

градина. 
Задачи: 
• Запознаване на децата с основните опасности на пътя. 
• Изграждане на модели на поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения. 
• Създаване на условия за затвърдяване на наученото чрез участие на децата в подходящи и насърчаващи успеха

дейности. 
• Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БДП. 
•  Обогатяване  на  педагогическото  взаимодействие  с  децата  чрез  включване  на  подходящи  интерактивни

техники и технологии за обучение по БДП. 
2. Очаквани резултати: 
• Обогатяване на културата на участниците в пътното движение – деца и възрастни. 
• Формирана на трайни навици за безопасно движение на пътя. 



•  Подобряване  на  условия  за  безпроблемно  движение/предотвратяване  на  инциденти  на  пътя.  

м. Септември 2019г.

1. Приемане плана на КБДП за учебната 2019/20година

2. Изготвяне на График на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област БДП 
за учебната 2019/2020г.

3. Провеждане на обща родителска  среща на 26 септември на тема “Рисково поведение на 
възрастните, личната безопастност и опазване здравето и живата на децата“- инстуктаж на 
родители срещу подпис.

4. Изготвяне на информационно табло свързано с 26.09.-„Европейски ден без загинали на пътя“ 
под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“(срок-26.09.19г.)

5. Обезопасяване района на ДГ съвместно с РПУ гр. Ветово и Община Ветово. 

6. Месечно заседание на КБДП с протоколи на ПС.

Срок до 30.09.2019г.

Отг. Директор, ДУ, КБДП

м. Октомври 2019г.

1. График на КБДП за посещение на  подвижни игри по БДП.

2. Определяне на учители за квалификация  по БДП.

3. Проверка и обогатяване учебно-материалната база по БДП във ф-л „ Хр. Ботев“.

4. Снабдяване с учебни помагала по БДП. 

5. Контрол на осигуряване с учебни помагала „ Азбука на безопасност“

6. Провеждане на педедагогически ситуации:

Група Тема

Първа група „Моят дом”

Втора група „Нашата улица”

Трета група „Кварталът в който живея”

Четвърта група „Градът/ селото в който живея”

7. Месечно заседание на КБДП. 

Срок 30.10.2019г

Отг. КБДП, Директор, ДУ



м. Ноември 2019г.

1. Посещение на КБДП и учителите в  четвърта група на ПИ „Вилосипедисти” по БДП.

2. Посещение на КБДП и учителите в  четвърта „а” група на ПИ по БДП.

3. Съвместни дейности с РПУ ,гр. Ветово и Община Ветово за обезопасяване на района на ДГ- 
при необходимост.

4. Месечно оперативно заседание на КБДП.

Срок 20.11.2019г.

Отг. ДУ, КБДП

м. Декември 2019г.

1. Посещение на КБДП и учителите в III група на ПИ по БДП.

Срок: 05.12.2019г.

Отг. ДУ, КБДП

2. Проверка и обогатяване на УМБ по БДП във ДГ „Щастливо детство“.

3. Провеждане на педедагогически ситуации:

Група Тема

Първа група „Пътувам с мама и татко”

Втора група „Къде играят децата”

Трета група „Пътни знаци”

Четвърта група „На улицата”

4. Провеждане на инструктаж на деца и родители по БДП преди Коледната ваканция.

5. Месечно оперативно заседание на КБДП.

Срок: 20.12.2019г.

Отг. Директор, КБДП, ДУ



м. Януари 2020г.

1. Работа на КБДП за извършената по плана.

2. Дейности по обезопасяване на района на ДГ при необходимост.

3. Отчет за извършени ПТП в района на ДГ.

4. Провеждане на педедагогически ситуации:

Група Тема

Четвърта група „Пътувам с автобус”

5. Месечно заседание на КБДП.

Срок 25.01.2020г. 

Отг. КБДП, ДУ

м. Февруари 2020г.

1. Информация от КБДП пред предагогическия съвет за ефективността на обучението по БДП 
по отношение на проведените ПИ в групите.

2. Дейности по обезопасяване на райони на ДГ-необходимост.

3. Обогатяване базата по БДП- светлоотразителни жилетки.

4. Провеждане на педедагогически ситуации:

Група Тема

Трета група „Могат лихората без превозни средства”

Четвърта група „Моят път до ДГ”

Срок: 29.02.2020г.

Отг. Директор, КБДП, ДУ

м. Март 2020г.

1. Посещение на КБДП и учителите в I и II група на ПИ по БДП.

Срок: 30.03.2020г.

Отг. ДУ, КБДП

2. Дейности по обезопасяване района на ДГ.

3. Провеждане на педедагогически ситуации:



Група Тема

Първа група „Моите играчки”

Втора група „Пресичам безопасно”

Трета група „Какво трябва да знае малкия пешеходец”

Четвърта група „Изправност на велосипеда”

4. Представление на куклен театър по БДП.

5. Месечно оперативно заседание на КБДП – отчет за извършени ПТП в района на ДГ.

Срок: 30.03.2020г.

Отг. Директор, КБДП, ДУ

м. Април 2020г.

1. Заключително мероприятие по БДП. Развлечение за всички групи с участие на родителите.

2. Изложба от детско творчество на тема “БДП“ по групи.

3. Конкурс за най-добра рисунка на тема „БДП“. Участници- големите групи. 

4. Провеждане на инструктаж на деца и родители по БДП преди Пролетната ваканция.

Срок: 10.04.2020г.

Отг. Д.Василева, 
КБДП,ДУ

5. Провеждане на педедагогически ситуации:

Група Тема

Първа група „Разпознавам звук и цвят”

Втора група „Светофар - другар”

Трета група „Какво трябва да знае малкия 
велосипедист”

Четвърта група „Кои знаци познава малкия велосипедист”

6. Отчет за ПТП в района на ДГ.

7. Дейности за обезопасяване на района на ДГ.

Срок: 30.04.2020г.

  Отг. ДУ, КБДП, 

м. Май 2020г.



1. Проверка и обогатяване на УМБ по БДП в двете сгради.

Срок: 15.05.2020г.

Отг. ДУ, Директор, КБДП

2. Провеждане на педедагогически ситуации:

Група Тема

Първа група „С мама и татко на разходка”

Втора група „Моят велосипед”

Трета група „На площадката по БДП”

Четвърта група „На площадката на велосипедиста”

3. Работа на КБДП по плана – отчет.

4. Доклад на КБДП пред ПС за изпълнение на плана на комисията за учебната 2019/2020г.

5. Предлагане за обсъждане на плана за работа на учебната 2020/ 2021г.

Срок: 30.05.2020г.

Отг. КБДП, ДУ

Актуализиран  на  25.09.2019г.
съгласно Заповед №38  от 25.09.2019г. на
Директора на ДГ.


