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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Плана за действие е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г.
2. Обучението по безопасност на движението по пътищата е задължително и се осъществява в
съответствие с годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.
3. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за деца от предучилищна възраст,
интегрирано в основните образователни направления.
4. В края на учебната година се проверяват знанията и уменията на децата по безопасност на
движението по пътищата.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Обучението се провежда от учителите по групи.
2. При подготовката на образователното съдържание и за реализирането на настоящия план се
използва: специализирана литература, познавателни книжки, учебно-методически помагала и други.

III. ЦЕЛ
1.
Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с
пътната система като участници в движението по пътищата
1.1.Възпитаване на транспортна култура и изграждане на умения у децата да опазват здравето и
живота си на пътя. Организиране и осигуряване на необходимите условия за ефективно и резултатно
обучение по БДП в ДГ№ 198.
1.2.Оптимизирано обучение на деца по БДП в ДГ № 198 в единна концептуална рамка:
- осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в Република България и
водещите страни по отношение на БДП;
- заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;
- определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в
ДГ № 198 „Косе Босе“;
- интегриране на темите по БДП в темите от образователното съдържание по отделните
направления;
- съобразяване с на единните образователни стандарти по места;
- използване на дидактични материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на
обучаваните, така и към духа на времето;
- обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел
приемственост и ефективен напредък;
- подпомагане на учителите в ДГ № 198 от ръководството с квалификационни курсове в прилагането
на националната политика по обучение в областта на БДП;
- Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с
дейността на ДГ № 198.
- Участие на психолог, логопед, ресурсен учетел, родителите и др. при спазване на държавния
образователен стандарт за приобщаващо образование;
- осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.
- Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ДГ № 198 във връзка с обучението
по БДП. Организиране и провеждане на инициативи по БДП за децата.
- ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с
дейността вДГ № 198.
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III.ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за безопасно
движение по пътищата.
2. Придобиване на готовност за адекватно поведение на децата като участници в пътното
движение.
3. Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БДП.
4. Изграждане на модели на поведение на пътя, основани на знания, умения и отнощения.
5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на децата чрез изучаване
правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и педагогически
специалисти.
IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. Обучението на децата по правилата за безопасно движение да се организира и провежда в
съответствие с възрастовите особености на децата по групи.
Срок: постоянен
Отг. учителите
2. При разработването на учебните планове да се има предвид и да се спазва Заповед № РД
№ РД 09-660/15.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, която е в
съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
Срок: м. Октомври
Отг. учителите
3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални
теми за всяка група.
Срок: постоянен
Отг. Учителите
4. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на групите.
Срок: постоянен
Отг. Учителите
5. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението по
пътищата(БДП).
Срок: съгласно график
Отг. Учителите
6. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на планираните
мероприятия.
Срок: постоянен
Отг. Директор
7. Да се интегрира обучението по БДП в дневната организация.
Срок: през годината
Отг. Учителите
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8. В началото на учебната година учителите по групи да запознаят децата с пътно транспортната обстановка в района на детската градина.
Срок: м. Октомври
Отг. Учителите
9. Учителите по групи да проведат беседа-разговор за поведението на децата като
участници в пътното движение.
Срок: през годината
Отг. Учителите
10. С децата от подготвителните групи учителите да провеждат ежедневно "5 - минутка" краткотрайно занимание, напомнящо на децата за изискванията на безопасност на
движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.
Срок: постоянен
Отг. Учителите
11. Учителите по групи да раздадат на родителите за попълване декларации, в които да
определят кой ще води и ще прибира детето от детската градина.
Срок: м. Октомври
Отг. Учителите
12. Съгласно Правилника за дейността на ДГ № 198 „Косе Босе”:
- Не се издават деца на други лица, ако родителят не е уведомил писмено учителя или
медицинската сестра.
- Не се допуска престой на децата в детската градина след предаването им от учителите
на родителите.
- Когато децата се приемат или издават в двора на детската градина, родителите лично
довеждат и вземат децата си.
Срок: през годината
Отг. Учителите
13. Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните групи.
Срок: м. Октомври
Отг. Директор
14. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за учителите.
Срок: постоянен
Отг. Директор
15. Да се набавят нагледни материали.
Срок: през годината
Отг. учителите
16. Да се обособи и поддържа площадка за обучение по БДП в двора на детската градина.
Срок: през годината
Отг. учителите
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17. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.
Срок: съгласно график
Отг. Учителите
18. Преди всяко организирано напускане на детската градина (екскурзии, зелени училища,
наблюдения и други) да се провеждат разговори с децата за припомняне на правилата за
безопасност на движението. Да се попълва Уведомително писмо от ръководителя на
групата.
Срок: постоянен
Отг. Учителите
19. Да се проведе "Ден на безопасност на движението” с викторини, състезания и други
занимания, в сътрудничество с родителите.
Срок: м. април
Отг. учителите
20. Да се обогати зоната по БДП в коридора в сградата на ДГ 198 „Косе Босе”.
Срок :м.ноември
Отг.комисията по БДП

