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РАБОТЕН ПЛАН 

НА КОМИСИЯТА ПО БДП В ДГ”ВЕСЕЛА” 

2022/2023 

 

 

 

ЦЕЛ: 
Осъществяване на системни и постоянни действия, целящи  

нарастване нивото на безопасно поведение на  децата от ДГ ”Весела” на 

пътя 

ЗАДАЧИ: 
1. Усъвършенстване на педагогическото взаимодействие с децата за 

възпитаване умение за безопасно поведение на пътя. 

2. Разширяване формите на партньорство с родителите за осигуряване 

на безопасност за детското здраве 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

 

 СЕПТЕМВРИ 2022 ЗАБЕЛЕЖКА 

1 Приемане плана на КБДП на Педагогически съвет  

2 Изработване на безопасни маршрути за всяко дете с 

участието на родителите. / На родителските срещи/ 

 

3 Представяне на плана на КБДП заедно със Списък 

Образец №2 на електронната платформа 

 

4 Разработване на  организационна схема за 

снабдяване на  колегията с материали по БДП 

 

5 Работно заседание на КБДП  

   

 ОКТОМВРИ 2022  

1 Преглед на годишните планове на групите за 

обучение по БДП 

 

2 Квалификация на учителите по БДП  

3 Оказване на помощ на младите учители  

4 Контрол на нивото на материално осигуряване на 

групите по БДП  

 

5 Работно заседание на КБДП  

   

 НОЕМВРИ 2022  

1 План-график за посещение на различни форми на 

обучение: ситуации, игри 

 

2 Работа на КБДП за квалификация на учителите по 

БДП 

 

3 Месечно оперативно заседание на КБДП  
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 ДЕКЕМВРИ 2022  

1 План-график за посещение на различни форми на 

обучение: ситуации, игри 

 

2 Работа на КБДП за квалификация на учителите по 

БДП 

 

3 Изграждане на учебно-материална база по БДП  

4 Месечно оперативно заседание на КБДП  

   

 ЯНУАРИ 2023  

1 Работа на КБДП за квалификация на учителите по 

БДП 

 

2 Изграждане на учебно-материална база по БДП  

3 Дейности по обезопасяване на района  

4 Месечно оперативно заседание на КБДП  

   

 ФЕВРУАРИ 2023  

1 Информация от КБДП пред педагогическия съвет за 

ефективността на обучението по БДП по отношение: 

 Ситуации 

 Игри 

 Обезопасяване на района 

 Изграждане на учебно-материална база 

 Работа с родителите 

 

2 Предложение до Община Пловдив за финансиране на 

обучението по БДП за следващата учебна година 

 

3 План-график за посещение на различни форми на 

обучение: ситуации, игри 

 

4 Дейности по обезопасяване на района  

5 Месечно оперативно заседание на КБДП  

   

 МАРТ 2023  

1 Приемане на график за учебни разходки/екскурзии  

2 План-график за посещение на различни форми на 

обучение: ситуации, игри 

 

3 Изграждане на учебно-материална база по БДП  

4 Месечно оперативно заседание на КБДП  

   

 АПРИЛ 2023  

1 План-график за посещение на различни форми на 

обучение: ситуации, игри 

 

2 Работа на КБДП по плана за: 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Изграждане на учебно-материална база по БДП 

 Дейности по обезопасяване на района 

 

3 Месечно оперативно заседание на КБДП  
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 МАЙ 2023  

1 План-график за посещение на различни форми на 

обучение: ситуации, игри 

 

2 Работа на КБДП по плана за: 

 Квалификация на учителите по БДП 

 Изграждане на учебно-материална база по БДП 

 Дейности по обезопасяване на района 

 

3 Месечно оперативно заседание на КБДП  

   

 ЮНИ 2023  

1 Доклад пред педагогическия съвет на КБДП: 

 Изпълнение плана на комисията за учебната 

2020/2021 

 Обсъждане и предложение на план за 

следващата учебна година 

 

   

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
В плана не са включени дейности на КБДП, свързани с ПТП с деца 

от ДГ 

При ПТП с деца КБДП планира: 

1. До 7 дни извънреден Педагогически съвет за анализ на състоянието и 

обучението по БДП в ДГ 

2. След още 7 дни – родителска среща по повод същото ПТП 

3. Изготвяне на доклад до РУО на МОН  с установените за този случай 

срокове 

4. Опит за социално-психологически анализ на причините, довели до 

това ПТП 

 

 


