
 

 

ІХ.Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по Тематична област 

„Безопасност на движението по пътищата” за уч.2021-2022 година в Детска градина 

№17„Иглика”, съгласно разработения план по БДП 

 

Месец Септември 2021 г. 

1.Извършване на преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците, около детската 

градина и предложения за подобряване организацията на движението в района на детската градина 

и обезопасяването му.        Срок:30.09.2021 г., Изпълнител: УКБДП, Контрол: Директор 

2.Изготвяне на годишните разпределения за планиране на учебния процес по БДП за учебната 

година.               Срок:15.09.2021 г., Изпълнител: Учители по групи, Контрол: Д.Димова 

3.Изготвяне и приемане на План за действие за безопасност на движението по пътищата за 

учебната 2021/2022 г. в ДГ №17 "Иглика" на педагогически съвет 

       Срок:15.09.2021 г., Изпълнител: УКБДП, Контрол: Д.Николова 

4.Разработване на организационна схема за снабдяване на децата и учителите с учебни и 

дидактични пособия за обучение по БДП. 

                              Срок:30.09.2021 г., Изпълнител: УКБДП, Контрол: Д.Николова 

5.Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, чрез включване във второто издание на 

„Дни на безопасността ROADPOL“ – послание на кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто 

спазвай правилата!“. Срок:16-22.09.2021 г., Изпълнител: ІІІ, ІІІА,ІV,ІVА гр., Контрол: УКБДП 

6.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

           Срок:30.09.2021 г., Изпълнител: УКБДП, Контрол: Директор 

 

Месец Октомври 2021 г. 

1.Контрол за осигуряване на децата с индивидуални учебни помагала по групи.     

                Срок:10.10.2021 г.,  

Изпълнител: Учители по групи,  

Контрол: Ж.Кацарова, Д.Димова 

2.Установяване на напредъка на входното ниво на знанията на децата по БДП. 

                                  Срок:18-22.10.2021 г. 

 Изпълнител: Учители по групи 

Контрол: Директор 

3.Приобщаване на родителите в дейностите по БДП „Училище за родители“ – материали от сайта 

на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - 

Секция “Полезно“ – подменю „Съвети за безопасност“, „Информационни материали“, 

„Бюлетин“ .                                                                                 Срок: 29.10.2021 г.  

Изпълнител:Д.Димова, Ж.Кацарова   

              Контрол: Директор 

 

4. Месечно оперативно заседание на УКБДП.           Срок: 29.10.2021 г.  

Изпълнител:УКБДП   
Контрол: Директор 

Месец Ноември 2021 г. 

1.Извършване на преглед и подготовка на материално-техническата база по групи по БДП – табла, 

кътове, дидактични игри.                                                                                      Срок:30.11.2021 г. 

Изпълнител: Учители по групи 

 Контрол: Ж.Кацарова, Д.Димова 

2. Интерактивни уроци за деца по БДП – материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - Секция “Полезно“ – подменю „За 

деца“ – „Интерактивни уроци за деца“ и Учебно помагало „Основни пътни знаци“.                                

                                                           Срок:текущ 

Отговорник:Учители всички възрастови групи 

Контрол:УКБДП 



3.Открита педагогическа практика пред учители в ІІІАгр. - ОН „Околен свят”, ТО„БДП“, тема 

„Пътни знаци”, ИКТ - теоретична и практическа част. (план-конспект – стр.3, ДГ – бр.5/2020). 

Цел: Децата да се запознаят с пътните знаци в уличното движение.  

Срок: 22 ноември 2021 г. 

Отг.:Ж.Кацарова - член на УКБДП  

Контрол:УКБДП 

 

4.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

                Срок: 30.11.2021 г.  

Изпълнител: УКБДП  

Контрол: Директор 

Месец Декември 2020 г. 

1.Интерактивни уроци за деца по БДП – материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - Секция “Полезно“ – подменю „За 

деца“ – „Интерактивни уроци за деца“ и Учебно помагало „Основни пътни знаци“.                                

                      

Срок:текущ 

Отговорник:Учители всички възрастови групи 

Контрол:УКБДП 

 

2.Текущи проверки - тематична област БДП – ОН” Околен свят” и „КТ”.    

                            Срок:Текущ 

Отговорник:Учители по групи 

Контрол:Директор 

3. Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

Срок:20.12.2021 г.  

Изпълнител: УКБДП 

Контрол: Директор 

Месец Януари 2022 г. 

1.Интерактивни уроци за деца по БДП – материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - Секция “Полезно“ – подменю „За 

деца“ – „Интерактивни уроци за деца“ и Учебно помагало „Основни пътни знаци“.                              

Срок:текущ 

Отговорник:Учители всички възрастови групи 

Контрол:УКБДП 

2.Актуализиране на нагледни дидактични средства в обучението по БДП и пособия за 

индивидуална работа в ситуациите и игрите, провеждани с децата. 

   Срок:Текущ 

 Изпълнител: Учители по групи 

 Контрол: Д. Димова, Ж.Кацарова 

3.Информация от УКБДП пред педагогически съвет за ефективността на обучението по БДП- 

образователен процес, осигуреност с учебни пособия на децата, материално-техническа база за 

първо полугодие на учебната 2021/2022 г.  

                                  Срок: на педагогически съвет 

Изпълнител:УКБДП 

Контрол:Директор 

 

4.Месечно оперативно заседание на УКБДП.            Срок:31.01.2022 г. 

Изпълнител: УКБДП 

 Контрол:Директор 

 

 

 

 

 



Месец Февруари 2022 г. 

1.Изготвяне на график за участие на педагогическите специалисти в организирани курсове по БДП 

от специализирани институции.  

Срок:текущ 

 Изпълнител: Учители 

Контрол:Д.Николова 

 

2.Интерактивни уроци за деца по БДП – материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - Секция “Полезно“ – подменю „За 

деца“ – „Интерактивни уроци за деца“ и Учебно помагало „Основни пътни знаци“.                                

                      

Срок:текущ 

Отговорник:Учители всички възрастови групи 

Контрол:УКБДП 

 

3. Текущи проверки - тематична област БДП – ОН” Околен свят” и „КТ”.    

                  Срок:текущ 

Отговорник:Учители по групи 

Контрол:Директор    

4.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

     Срок:28.02.2022 г. 

Изпълнител: УКБДП 

Контрол:Директор 

Месец Март 2022 г. 

1.Интерактивни уроци за деца по БДП – материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - Секция “Полезно“ – подменю „За 

деца“ – „Интерактивни уроци за деца“ и Учебно помагало „Основни пътни знаци“.                               

Срок:текущ 

Отговорник:Учители всички възрастови групи 

Контрол:УКБДП 

 

2.Училище за родители/консултативен кабинет за родители, чрез дискусии в малки групи. 

Тема на дискусията: ”Опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата”.                                                                                   

Срок:17.03.2022 г. 

Изпълнител:Д.Николова, П-л УКБДП 

Ж.Кацарова, Д.Димова – член УКБДП 

              Контрол: Директор 

3. Текущи проверки по тематична област БДП – ОН ”Околен свят” и „КТ”.    

           Срок:Текущ 

Отговорник:Учители по групи 

Контрол:Директор 

4.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

                                 Срок:31.03.2022 г.  

Изпълнител: УКБДП 

Контрол:Директор 

 

Месец Април 2022 г. 

1.Извършване преглед на пътната сигнализация и улиците, около детската градина, с цел 

обезопасяване и подобряване организацията на движение в района.                        

                     Срок:29.04.2022 г.  

Изпълнител: Д.Николова 

Контрол: Директор 

 

 



2.Интерактивни уроци за деца по БДП – материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - Секция “Полезно“ – подменю „За 

деца“ – „Интерактивни уроци за деца“ и Учебно помагало „Основни пътни знаци“.                                 

Срок:текущ 

Отговорник:Учители всички възрастови групи 

Контрол:УКБДП 

 

3.Приобщаване на родителите в дейностите по БДП „Училище за родители“ – материали от сайта 

на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - 

Секция “Полезно“ – подменю „Съвети за безопасност“, „Информационни материали“, 

„Бюлетин“ .                                                                                 Срок: 29.10.2021 г.  

Изпълнител:Д.Димова, Ж.Кацарова   

              Контрол: Директор 

 

 

4. Текущи проверки - тематична област БДП – ОН” Околен свят” и „КТ”.    

              Срок:Текущ 

Отговорник:Учители по групи 

Контрол:Директор 

5.Месечно оперативно заседание на УКБДП.  

                                                              Срок:29.04.2022 г. 

Изпълнител: УКБДП 

 Контрол:Директор 

Месец Май 2022 г. 

1.Установяване на напредъка на изходното ниво на знанията на децата по БДП. 

                                  Срок:16-20.05.2022 г. 

 Изпълнител: Учители по групи 

Контрол: Директор 

 

2.Интерактивни уроци за деца по БДП – материали от сайта на Държавна агенция „Безопасност 

на движението по пътищата“ /https://www.sars.gov.bg/ - Секция “Полезно“ – подменю „За 

деца“ – „Интерактивни уроци за деца“ и Учебно помагало „Основни пътни знаци“.                                 

Срок:текущ 

Отговорник:Учители всички възрастови групи 

Контрол:УКБДП 

 

3.Отбелязване на глобалната седмица на ООН за пътна безопасност, чрез организирани 

мероприятия, чрез личният пример на родителите и ролята им за изграждане на навици за 

безопасно поведение на улицата и екологично поведение – организиране на еко-разходка с деца 

и родители под мотото ”И сред природата, когато се забавляваме, правилата не забравяме” – 

екскурзия до парк „Кенана”.            

           Срок:15-30.05.2022 г. 

 Изпълнител: ІV, ІV А ПГ 

Контрол:Директор 

4.Месечно оперативно заседание на УКБДП. 

               Срок:31.05.2022 г. 

Изпълнител: УКБДП 

Контрол:Директор 

Месец Юни 2022 г. 

1.Отбелязване на международната ден на велосипеда  3 юни - обявен от ООН, чрез организирани 

мероприятия с участие на родители: 

„Велосипеда и грижата на родителя за детето велосипедист” – викторина. 

Срок: 3 юни 2022 г. 

Изпълнител: Д.Димова,Ж.Ганчева 

Контрол: Д.Николова 



 

2.УКБДП докладва пред педагогически съвет: Отчет на изпълнение на План за действие за 

безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 г. в ДГ №17 "Иглика" в ДГ №17 

"Иглика". 

3.Предлага за обсъждане и приемане на проекто-рамка на План за действие за безопасност на 

движението по пътищата за учебната 2022/2023 г. в ДГ №17 "Иглика" в ДГ №17 "Иглика". 

                Срок: м.юни 2022 г. 

 Изпълнител: УКБДП 

 Контрол: Д.Николова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


