ІІ. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ
1
No

1.1

1.1.1

1.1.2

2
Наименование на мярката

3
Ефект на мярката

4
Отговорник
по
мярката

5
Индикатор и срок
по мярката,
докладвани на
заседания на
Комисия
по БДП и в
годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

6
Източник на
информация за
докладване на
изпълнението на
мярката

Цел:
Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна
стратегическа рамка
Разработване на годишен планГодишна плановост на
Комисия
Годишни планГодишна план-програма
програма за БДП на ДГ
мерки по БДП
по БДП
програми за БДП на ДГ за БДП, представена от
Срок: ежегодно
Снежана Ганцова,
15 септември 2020председател на Комисия
2029 г.
по БДП
Докладване на годишното
Годишна отчетност на
Доклад на годишното Доклад за годишното
изпълнение на годишния план по изпълнение на Плана по
Комисия
изпълнение на
изпълнение на държавната
БДП
БДП - състояние на БДП,
по БДП
годишния план по
политика по БДП изпълнение на поставените
БДП
Снежана Ганцова ,
стратегически цели, и
Срок: 31 март.
председател на Комисия по
приоритети
Доклад от ДГ към
БДП
РУО – Видин за
Доклад от ДГ към РУО –
изпълнени годишни
Видин за изпълнени
мерки по БДП по
годишни мерки по БДП
цели.
по цели - Снежана
Срок: 15 февруари.
Ганцова, председател на
Комисия по БДП
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1.1.3

1.2

1.2.1

Наблюдение и оценка на
изпълнението на мерките по БДП.

Предприемане на корективни
действия за подобряване
изпълнението на политиката.

Комисия
по БДП

Анализ, контрол и
вземане на решения по
време на изпълнението
на мерките по БДП.
Прилагане на
методология за
набиране и
обработване на данни
за състоянието на
възпитанието и
обучението по БДП.
Преценка на мерките
от гледна точка на
техните резултати и
въздействие, както и
на потребностите,
чието
удовлетворяване се
цели с тях.
Срок: постоянен.
Мониторинг и оценка
на изпълнението на
мерките по БДП.
Срок: постоянен.

Годишен доклад за
изпълнение на политиката
по БДП - Снежана
Ганцова, председател на
Комисия по БДП
Данни за състоянието на
възпитанието и
обучението по БДП Снежана Ганцова,
председател на Комисия
по БДП
Информация, докладвана
от Снежана Ганцова,
председател на Комисия
по БДП за целите на
заседанията на Комисия
по БДП и ПС

Цел:
Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната
политика в областта
Изпълнение на методически
Стандартизиране на
Комисия
Изпълнени
Информация за изпълнени
указания на ДАБДП в
планирането, изпълнението,
по БДП
методически
мерки по БДП за целите
изпълнение на НСБДП и
оценката и отчитането на
указания.
на заседания на Комисия
произтичащите от нея
държавната политика по БДП.
Срок: постоянен.
по БДП и ПС - Снежана
документи.
Ганцова, председател на
Комисия по БДП и ПС
Кореспонденция между
ДГ и РУО – Видин –
Светлана Петкова,
директор
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1.3

Цел:
Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за
различните аспекти от БДП

1.3.1

Прилагане на комуникационна
стратегия по БДП

Провеждане на
целенасочена
комуникационна и медийна
политика.
Излъчване на ясни и единни
послания на детската
градина в общественото
пространство

Светлана
Петкова,
директор

Активна медийна
политика.
Срок: постоянен.

Официална интернет
страница на ДГ:
https://zornica-vidin.com/

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
2.1

Цел:
Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници
в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца
по БДП в системата на
образованието 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;

-

интегриране на темите по
БДП в темите от

Поставяне на темата във
фокуса на обществен дебат
Подобрено управление на
дейностите за възпитание и
обучение на децата по БДП
Подготвени деца в областта
на БДП.

Комисия
по БДП

Изпълнени мерки за
подобряване
обучението на деца
по БДП
Срок: постоянен.

Докладвана от Снежана
Ганцова , председател на
Комисия по БДП
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
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образователното съдържание
по образователните
направления;
-

прилагане на единни
образователни стандарти по
места;

-

използване на учебни
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
прилагането на националната
политика и политиката на
детската градина по обучение
в областта на БДП;

-

включване в годишните
план-програми за БДП
инициативи за безопасна
градска мобилност с
участието на експерти от
общините, ОДМВР, ПБЗН,
ЦСМП, родители и др. при
спазване на държавен
образователен стандарт за
приобщаващо образование;
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-

насоченост на БДП не само
към придобиване на знания и
разбиране на правилата за
движение, но и към промяна
на нагласите и мотивацията;

- практическа насоченост на
уроците - да се провеждат не
само в класната стая, но също
така да включват обучение и
опит на практика - както в
защитена среда, така и в
реални условия, адаптирани
към ролята, която имат в
системата за движение, в т.ч.
обучение по оказване на
първа помощ за учениците в
горните класове;
- осигуряване на механизъм за
обратна връзка и оценка на
ефективността от обучението
по БДП.
2.1.2

Повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти във
връзка с обучението по БДП.

Подготвени педагогически
специалисти в областта на
БДП.
Заимстване на добри
европейски практики

Комисия
по БДП

Изпълнени мерки за
подобряване
квалификацията на
специалистите по
БДП
Срок: постоянен.

Докладвана от Снежана
Ганцова, председател на
Комисия по БДП
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

6

2.1.3

Организиране и провеждане на
Подкрепа за творческите
извънкласни инициативи по БДП за изяви на децата по темата за
деца, координирано с МВР, Сектор БДП
Пътна полиция, РУО – Видин
ДОККПБДП

Комисия
по БДП

Изпълнени
извънкласни
инициативи по БДП
за деца
Срок: постоянен.

2.1.4

Организиране и провеждане на
състезания по БДП, национални,
регионални и общински
извънкласни инициативи за деца,
свързани с културата на движение
по пътищата, координирано с
МВР, Сектор Пътна полиция, РУО
– Видин, ДОККПБДП

Подкрепа за творческите
изяви на децата по темата за
БДП

Комисия
по БДП

Изпълнени
инициативи по БДП
за деца
Срок: постоянен.

2.1.5

Ограничаване на рисковете от ПТП
при осъществяване на организиран
превоз на деца, свързан с учебна
и/или извънучебна дейност

Усъвършенстване на контрола
за безопасен превоз на деца и
ученици в пътните превозни
средства

Светлана
Петкова,
директор

Изпълнени мерки за
ограничаване на
рисковете от ПТП
при осъществяване
на организиран
превоз на деца
Срок: постоянен.

2.1.6

Провеждане на кампании в
областта на БДП, насочени към
деца

Подготвени деца в областта
на БДП
Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с безопасността на
движението по пътищата

Комисия
по БДП

Изпълнени
кампанийни
инициативи в
областта на БДП,
насочени към деца
Срок: постоянен.

Докладвана от Снежана
Ганцова, председател на
Комисия по БДП
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
Докладвана от Снежана
Ганцова, председател на
Комисия по БДП
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
Докладвана от Светлана
Петкова, директор,
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
Докладвана от Снежана
Ганцова, председател на
Комисия по БДП
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
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2.1.7

Провеждане на кампании на
ОКБДП за безопасна градска
мобилност, насочени към деца

Подготвени деца в областта
на БДП
Повишаване на
информираността за
рисковите фактори,
свързани с безопасността на
движението по пътищата

Комисия
по БДП

Формиране у децата на
съзнателно и отговорно
отношение към въпросите
на личната безопасност и
тази на околните,
придобиване на основни
допълнителни знания и
умения за разпознаване и
оценка на опасните
ситуации и вредните
фактори в околната среда,
и оказване на помощ в
случай на опасност

Комисия
по БДП

Срок: постоянен.

2.1.8

Активизиране на дейността на
училищните комисии в
развитието на средата за
обучение по БДП и
прилежащата пътна
инфраструктура и организация
на движението в непосредствена
близост до ДГ

2.2

Цел:
Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.1

Отбелязване на 29 юни – Деня на
безопасността на движението по
пътищата

Популяризиране на
политиката за БДП.

Изпълнени
кампанийни
инициативи в
областта на БДП,
насочени към деца

Комисия
по БДП

Дейност на
комисията по БДП
Срок: постоянен.

Докладвана от Снежана
Ганцова, председател на
Комисия по БДП
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
Отчети за дейността на
комисията по БДП –
Снежана Ганцова,
председател на Комисия
по БДП
Докладвана от Снежана
Ганцова , председател на
Комисия по БДП
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП

Организирани и
Докладвана от Снежана
проведени мероприятия Ганцова, председател на
Комисия по БДП
Срок: ежегодно, 29
информация – регулярно
юни.
за заседания на Комисия
по БДП и ПС и годишно
в годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
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2.3.2

Отбелязване на Европейската
Популяризиране на
седмица на мобилността,
политиката за БДП.
Международния ден за безопасност
на движението по пътищата,
Европейския ден без загинали на
пътя/EDWARD, Световния ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия и
др.

2.3

Цел:
Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

2.3.1

Прилагане на комплекс от мерки
по БДП спрямо работещите в ДГ

Предпазване на работещите
в ДГ от ПТП при
служебното им
взаимодействие с пътната
система

Комисия
по БДП

Комисия
по БДП

Организирани и
Докладвана от Снежана
проведени мероприятия Ганцова, председател на
Комисия по БДП
Срок: ежегодно.
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и ПС
и годишно в годишния
доклад за изпълнение на
политиката по БДП

Функциониращи
системи от мерки по
БДП в ДГ
Срок: постоянен.

Разработена от ДАБДП
стандартизирана
методология за
предпазване на
работещите в
бюджетните
организации от ПТП при
служебното им
взаимодействие с
пътната система.
Системи от мерки по БДП
на ДГ.
Докладвана от Снежана
Ганцова, председател на
Комисия по БДП
информация – регулярно
за заседания на Комисия
по БДП и Общото
събрание и годишно в
годишния доклад за
изпълнение на
политиката по БДП
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ІІІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1. ЦЕЛ:

1.1. Приложение на нови стратегии за изграждане на представи и понятия за уличното движение, за разширяване знанията на децата в
контекста на придобиване на опит за спазване на правилата за безопасност за движение по улиците.
1.2. Изграждане у децата на елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като
пешеходци и велосипедисти.
Тези цели се конкретизират, както следва:
• Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване цветове и форми, движение, анализиране на информация от светлинни и
звукови сигнали).
• Да различават улично платно и тротоар.
• Да знаят кой къде се движи.
• Да знаят, че не трябва да се движат сами.
• Да знаят къде е опасно да се движат и защо.
• Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация.
• Да се спазват определени правила при движение.
• Да знаят къде е опасно и къде безопасно да се играе.
• Да умеят да се придвижват самостоятелно на къси разстояния.
• Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация.
2. ЗАДАЧИ
2.1. Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътно-транспортната обстановка – пешеходци, превозни средства,
пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на движението.
2.2. Възприемане същността на обектите – характеристика, понятия.
2.3. Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна ситуация съобразно получените знания и опит.
3. СЪДЪРЖАНИЕ
3.1. Работа с децата
Месец октомври
1. Провеждане на консултации на учителите за провеждане на различни форми на обучението по БДП в разновъзрастовата и подготвителна
група по Плана за изучаване правилата за движението по пътищата за учебната 2020 / 2021 година.
1.1. Провеждане на педагогически ситуации.
1.2. Провеждане на игри.
2. Работа по плана за:
2.1. Квалификация на учителите – запознаване с новите материали по БДП (проучване на литература и дидактични пособия).
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Месец ноември
1. Посещение на педагогическа ситуация по БДП в ПГ група „Децата-пешеходци“
1.1. Провеждане на открита практика на тема „Кой пресича правилно?“
2. Работа по плана за:
2.2. Обогатяване на образователната среда по БДП.
2.3. Провеждане на дейности по обезопасяване района на ДГ при зимни условия.
Месец март
1. Посещение на различни форми на обучението по БДП в първа разновъзрастова група и ПГ .
1.1. Подвижни игри за затвърдяване на знанията и уменията, придобити до този период.
2. Работа по плана за:
2.1. Провеждане на методическа дейност – посещение на организирани курсове за обучение на учители по БДП (при обява за курс).
2.2. Изграждане на материална база по БДП (площадка на открито).
Месец май
1. Посещение на различни ситуации по БДП в групите по утвърдения график.
1.1. Провеждане на открита практика по тема „Какво може да ни се случи на улицата”.
2. Работа по плана за:
2.1. Провеждане на тренинг с децата и представител на КАТ.
2.2. Изграждане на материална база по БДП .
4. Форми на работа
• игрово упражнение,
• подвижни игри,
• видеофилми,
• художествена литература.
Състав на комисията по БДП в детската градина:
Председател: Снежана Ганцова
Членове: Даниела Ванкова
Албена Георгиева

Планът е актуализиран и утвърден със Заповед № 186/29.03.2021 г. на директора на ДГ „Зорница“, гр. Видин
11

