


 

 

• Провеждане на родителски срещи по групи  за обсъждане проблемите 

на БДП и набелязване на конкретни мерки. 

Срок: през годината 
                                                                 Отг: учители по групи, КБДП  
 

 Проведените ситуации по  БДП да се отразяват задължително в 
дневниците на групите. 

Срок: през годината 
Отг: учители по групи  

 
 Да се актуализират Декларациите за придружаване на децата от 

учителите извън детската градина по повод културни и други 
мероприятия  за учебната 2021/2022 год. 

Срок: 15.10.2021 г. 
Отг: учители по групи 

 
  Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП 

 Срок: 31.10.2021 г. 

Отг. Комисията по БДП 

 Включване на учители в курс по „Методика на обучението на децата 

и учениците по БДП“ (при необходимост) 

 Включване на учители в курс по „Методика на обучението на децата 

и учениците по БДП- Комисии по БДП“ (при необходимост) 

Срок: 15.05.2022 г. 

Отг. Директор 

 Изграждане  и  подновяване  на  учебно-материалната  база  по  БДП. 
 КБДП разработва организационна схема за изработване на 

дидактични материали за нуждите на градината. 
 Месечно оперативно заседание на  КБДП. 

Срок: 31.01.2022 г. 

Отг. Комисията по БДП 

 Дейности по обезопасяване района на ДГ. 
 Квалификация на учителите по БДП – по актуална тема, избрана 

от комисията 
 



 
 Месечно оперативно заседание на КБДП. 

 
Срок:  28.02.2022 г. 

Отг. Комисията по БДП 

 Провеждане на семинар с лице от КАТ на тема: „Безопасно движение 
на деца по пътя“. 

 Месечно оперативно заседание на КБДП. 

Срок:  31.03.2022 г. 

Отг. Комисията по БДП 

 Участие на подготвителните групи в мероприятие по повод седмицата 

за безопасно движение по улицата под мотото „ Безопасно и щастливо 

детство”.Децата рисуват своето поведение, предимно като пешеходци 

и пътуващи в МПС, конструират заедно със своите учители улично 

платно, монтират МПС, пътни знаци. Изграждат своя квартал, детска 

площадка, улицата до дома, детската градина. 

                                                                             Срок:  30.04.2022 г. 

                                                                       Отг. Учители ПВГ, 
Комисия по БДП 

 Работа на КБДП по плана за обезопасяване района на детската 
градина. 

 Разработване на регламент за тематично състезание   в двора на ДГ . 

 Месечно оперативно заседание на КБДП. 
Срок:  30.04.2022  г. 

Отг. Комисия по БДП 

 Диагностика на знанията и уменията на децата от различните  групи по 
БДП. 

 Срок:  31.05.2022 г. 

                                                              Отг. Учители по групи, Комисия по БД 

 Обсъждане на положителни педагогически практики по БДП. 
 Месечно оперативно заседание на КБДП. 
  Провеждане на "Ден на БДП" 

Срок:  31.05.2022 г. 

Отг. Комисията по БДП 



 Отчет на КБДП пред педагогическия съвет за изпълнението на плана 
по БДП. 

 Предложение за план за следващата учебна градина. 
Срок:  15.06.2022 г. 

                                                                                               Отг. Комисията  

Заб. Учителите от  Първа, Втора ,III ПГ и IV ПГ възрастови  групи, 
представят на Комисията по БДП  План –програма за учебната 
2021/2022 година за съответната група, които са неразделна част от  
настоящия план. Комисията по БДП  разглежда План –програма за 
учебната 2021/2022 година за съответната група и при нужда 
консултира учителите по групи, след което предава  План –
програмите за учебната 2021/2022  година на директора за  
съгласуване и утвърждаване. 

 

 


