ДГ „Радост „-град Козлодуй
УТВЪРЖДАВАМ: ………………..

Заповед № .----------------------

ПЛАН
за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата
в детска градина ДГ „Радост „-град Козлодуй
І. Анализ и оценка на действителното състояние на работата на детската градина по БДП
В ДГ обучението по БДП се осъществява интегрирано в ОН ОС.Общоизвестно е, че близката за детето среда е естествена основа
за схващане на най-значимите норми на поведение , дейност и живот в света, които демонстрират природо-социалното единство. Чрез
ОС се реализира педагогическото взаимодействие ,насочено към социализиращите процеси и в частност към БДП..Целите на
направлението са свързани с разнообразни начини за успешно свързване с другите.Партнирането с учителя е изградено върху
емоционалните отношения с децата, предполагащо позитивно настроение и искрена радост от съвместната дейност. Обемът на
съдържанието по образователното направление включва конкретни представи и умения достъпни за децата.Затрудненията идват от
бедната дидактическа база и слабата техническа обезпеченост в ДГ.( компютри ,интернет ,знаци и т. н.).Въпреки трудностите в ДГ
„Радост „-град Козлодуй от години като допълнителна работа по БДП организираме за ПГ клуб по БД , който веднъж годишно прави
демонстрация на придобитите умения и знания. Ежегодно организираме срещи с представители на КАТ и седмица на БДП , когато се
опитваме да направим още по съпричастни с каузата и родителската общност и обществеността. Колегите имат опита и желанието за
работа . Учителите осъзнават своята отговорност за усвояване на уменията за БПП още повече ,че преминаха на външна
квалификация по темата „Методика на обучението по БДП в ДГ „ през месец ІV. Смятам ,че при подобряване на материалнодидактическата база , резултатите ни ще бъдат още по-добри.
II. Цели, основни задачи и приоритети на предучилищното образование в областта на БДП
1. Цели и задачи:
Цели:

стр. 1




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 ДГ.

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 личната култура 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.
IIІ. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи
1. Административни дейности:

Срок за реализиране
15.09.

Дейност

Отговорник

Очаквани резултати

Изготвяне на план за работа на Председателя на комисията Организационно
комисията за учебната година
по БДП
структуриране на дейността
по БДП
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2. Обогатяване на образователната среда по БДП:
Срок за
реализиране

Дейност

Отговорник

Дидактични помагала за групите

директор

постоянен
(като по-далечна перспектива и
изграждaне на кът или площадка
БДП )

Очаквани резултати
Ефективно овладяване на
правилата за движение по
пътищата.

по

3. Координационно и консултативни дейности с учителите:
Срок за
реализиране

Дейност

Отговорник

Очаквани резултати

15.09.

Планиране на образователното
съдържание

Гл. учител и учителки
Обогатяване
на
на групи
педагогическото
взаимодействие с децата

Мес. 02.

Открита педагогическа ситуация

Учителки
ПГ
и
затвърдяване
на
учителки от клуба по БДП наученото чрез участие на
към ДГ
децата
в
практическо
занимание

Мес.03

Докладване на годишното изпълнение
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Доклад за изпълнение

на държавната политика по БДП пред
Учителките от клуб по на държавната политика на
ДАБДП
БДП
БДП

4. Участие на учителите в квалификационни дейности:
Срок за
реализиране

Участници
учителки

Мес.02.

Мес.02.

Учителки

Постоянно

Учителки

Постоянно

Учителки

Форма/ тематичен обхват

Очаквани резултати

Семинар- Формиране на умения у
Повишаване нивото
децата да опазят здравето и живота си на на
професионалната
пътя.
компетентност
на
учителите по БДП.
Самоподготовка при организирането
на седмицата но БДП

Повишаване нивото
на
професионалната
компетентност
на
учителите по БДП.

Изпълнение на методически указания
на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и
Информация
произтичащите от нея документи
изпълнени мерки
БДП за целите
Организиране и провеждане на заседания
извънкласни инициативи по БДП за деца ДОКПБДП
в системата на образованието
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за
по
на
на

Постоянно

Учителки

Прилагане на единна комуникационна Побликуване
на
стратегия по БДП
официалните страници
на
РУО,МОН
и
детската градина
Оптимизирано обучение на деца по Докладвана
от
БДП
в
системата
на отговорните
образованието.Заделяне
на институции
финансови,технически и човешки ресурси информация- регулярно
за обезпечаване на обучение по за
заседания
на
БДП.Използване на учебни материали и ДОККПБДП и годишно
подходи,адаптирани както във възрастта в годишния доклад за
на обучение,така и към духа на времето изпълнение
на
политиката на БДП

Постоянно
Учителки

Постоянно

Учителки

Ограничаване на рисковете от ПТП
при осъществяване на организиран
превоз,свързан с учебна или извънучебна
дейност в системата на предучилищното
и училищното образование

5. Празници, състезания ,конкурси за детски рисунки и т.н.:
Организира се от

Срок за реализиране/ дейности

ДГ

Състезания с велосипеди

Постоянно

Организиране

и

провеждане

Участници
Децата от четвърта
възрастова група
на

стр. 5

Отговорник
Учителки на ПГ

национални състезания
регионални, общински

по

БДП,

Децата от ПГ

Учителки на ПГ

Ниво община

Конкурс за детски рисунки „Аз се
движа безопасно“ – във връзка с деня на Децата от ПГ
БДП

Постоянно

Провеждане
на
кампании
институциите
в
областта
БДП,насочени към децата

на
Децата от ДГ
на

Учителките
всички групи

на

Постоянно

Провеждане на кампании на ОКБДП за Децата от ДГ
безопасна градска мобилност,насочени
към децата

Учителките
всички групи

на

Мес.юни

Отбелязване на 29 юни- Деня на
Децата от ПГ
безопасността на движението по
пътищата
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Учителки на ПГ

Учителките на ПГ

