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Срок: м. септември, Отговорник: КБДП 
•  Приемане и съгласуване на плановете на отделните екипи от учители 

Срок: м. септември, Отговорник: КБДП 
 
2. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 
 
• Включване на учители в квалификационен курс по темата и през следващата година 
Срок: м. октомври- май, Отговорник: Директор 
 

 
 Да продължи попълването на  класьор с тематично подбрани и възрастово 

съобразени игри по БДП, които отговарят на материалната база на ДЗ за работа с 
деца. 

Срок: м. октомври- май, Отговорник: КБДП 
 
 
 
3. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКАТА  И  ДРУГА  ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
ОБЩЕСТВЕНОСТ 
 

 Ангажиране на родители за оказване на помощ при провеждане на екскурзия, 
празник, състезания, тържества и др. по БДП. 

           Срок: м. октомври- май, Отговорник: КБДП и КРР 
 
Кампания „Моят безопасен път до детската градина“ - Определяне на най-безопасния 
маршрут от дома до ДГ и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни 
точки. 
Отг.:Учители по групи             Срок : Постоянен 

 
 Провеждане на анкета с родителите на тема: „Познава ли Вашето дете правилата за 

движение на улицата?” 
Отг.:Учители по групи                                       Срок м.: декември 2021г. 

 
ІV.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО БДП 

 
1.  Включване на игри по БДП в общоградинския спортен празник и по групи 

  Срок: м. май, Отговорник: Уч. по групи 
 
2.  „Пешеходци и автомобили“  - изработване на колективни изделия – рисунки, 
макети и изложба от произведенията.  

                 Срок: м. октомври, Отговорник: Уч. на ПГ 
 
3. Организиране на тематичен театрален спектакъл по БДП 

               Срок: м. март, Отговорник: КБДП и КПР 
 
4. Организиране на екскурзия на децата от ПГ съвместно с родители извън 
града.  /При възможност./ 

            Срок: м. април- май, Отговорник: Уч. по групи 
 
5. Обогатяване на учебно – дидактичната и материалната база за обучение по 
БДП. Актуализация на материалите, необходими за осигуряване на транспортна 
култура. 

           Срок: постоянен, Отговорник: Уч. по групи 
 

           6.  Провеждане на задължителен хорариум от часове за учебната 2021/2022г.  
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             по  групи и теми. - „Петминутка“ - краткотрайно мероприятие за напомняне на 
децата изискванията за безопасно придвижване по пътищата в ролята им на пешеходци.  
             Срок: октомври-май, Отговорник: Уч.по групи 

 
7.“Европейска седмица на безопасността“ – инициативи по групи 
 
8. „Подреждане на пъзели на тема безопасно движение по пътищата“ 
Срок: постоянен   Отговорник: Уч. по групи 
 
9. „Движението по улицата има свои правила“ – организиране на състезателни 
игри на БДП площадката, които изискват спазване на правилата по за безопасно 
движение по пътищата. Срок – м. април ; Отговрник: Учители на I и II група. 
 
10. „В града без моя автомобил“ – Европейска седмица на мобилността 
организиране на родители, на 22 -23 септември да доведат и вземат децата си от 
детска градината без автомобил. 
Срок : 23 септември        Отговорник: Учители от II,  III – ПГ и IV ПГ група. 


