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ПЛАН - ПРОГРАМА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ – ХАРМАНЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Обща информация за Плана за действие за безопасност на движението по пътищата на ДГ „Пролет“ – Харманли

План-програмата е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност
на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

№

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование на мярката

Ефект на мярката

Отговорник
по мярката

Индикатор и срок по Източник
на
мярката, докладвани информация
за
в годишния доклад за докладване
на
изпълнение
на изпълнението
на
политиката по БДП
мярката
2
3
4
5
6
Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна
стратегическа рамка
Планиране на дейности по БДП- Годишна отчетност на цялостната Председател
Годишен доклад за Годишен доклад
график за дейностите
политика по БДП в ДГ.
на КБДП в ДГ изпълнени мерки по по програмата за
Отчитане изпълнението на Плана за
програмата за действие действие по БДП за
действие за БДП за 2022 г. пред РУО.
по БДП за учебната учебната 2022/2023г.
2022/2023г.
Срок:31 май 2023 г.
Годишна Актуализация на Плана за Гъвкавост и адаптивност на КБДП в ДГ
Актуализиран план за Актуализиран план за
действие по БДП за 2022г.
изпълнение на политиката по БДП,
действие по БДП.
действие по БДП.
съгласно годишните приоритети и
оперативни цели, на националната
Срок: ежегодно и при
политика по БДП.
необходимост
Разработване на годишен план- Годишно планиране на мерки по Директор
Годишни
план- Годишна
планпрограма за БДП на ДГ“Пролет“ за БДП на ниво ДГ
КБДП в ДГ
програми за БДП на програма за БДП,
учебната 2022/2023година.
ДГ.
представена
от
Срок: ежегодно
директора на ДГ.
15 септември
2

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

Цел: Подобряване на сътрудничеството между институциите при изпълнение на държавната политика в областта на БДП.
Координация на действията на Ефективно
изпълнение
на Директор
Съвместни
Кореспонденция
вземане на съвместни решения и държавната политика по БДП.
КБДП в ДГ
консенсусни решения. между
ДГ
прилагане на общи практики в
Срок: постоянен.
институциите.
областта на БДП.
Цел: Осъществяване на ефективна медийна и образователна политика за различните аспекти от БДП
Прилагане
на
ефективна Провеждане
на
комуникационна стратегия по БДП.
комуникационна
политика.

целенасочена Директор
и
медийна КБДП в ДГ

и

Активна
политика.

медийна Официална страница
на
ДГ“Пролет“https://dg-proletСрок: постоянен.
harmanli.eu/ и профил
на ДГ в социалните
мрежи.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
2.1
2.1.1

2.1.2

Цел: Превенция и дейности за опазване на здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в
движението по пътищата
Оптимизирано обучение на децата по Повишаване нивото на възпитание Директор
Изпълнени мерки за Докладвана
от
БДП:
и обучение на децата по БДП.
Учители по подобряване
членовете на УКБДП
определяне
на
конкретни Подготвени деца в областта на групи
обучението на деца по информация.
образователни цели като минимални БДП.
БДП.
Констативни
изисквания за обучение по БДП в
Срок: постоянен.
протоколи-директор.
детската градина;
- интегриране на темите по БДП с
темите от учебното съдържание по
образователни направления;
осигуряване
на
дидактични
материали и помагала за децата за
обезпечаване
на
образователния
процес;
- организиране и провеждане открити
моменти по БДП на ниво детска
градина.
Участие
на
педагогическите Подготвени
педагогически Директор
Изпълнени мерки за Докладвана
от
специалисти в квалификационни специалисти в областта на БДП.
Учители по повишаване
членовете на УКБДП
форми, във връзка с обучението по
групи
квалификацията
на информация.
БДП.
учителите по БДП в
ДГ“Пролет“
Срок: постоянен.
3

2.1.3

Организиране и провеждане на Подкрепа за творческите изяви на Директор
Инициативи по БДП за Докладвана
от
инициативи по БДП за деца в ДГ и от децата по темата за БДП.
Учители по деца.
членовете на УКБДП
партньорите.
групи
Срок: постоянен.
информация.

2.1.4

Ограничаване на рисковете от ПТП Усъвършенстване на контрола за Директор
Изпълнени мерки за
при осъществяване на организиран безопасен превоз на деца в пътните Учители по ограничаване
на
превоз на деца, свързан с извънучебна превозни средства.
групи
рисковете от ПТП при
дейност.
осъществяване
на
организиран превоз на
деца.
Срок:
при
необходимост
Провеждане на различни форми на Формирани знания и изградени Учители по Изпълнени
обучение по БДП в детската градина
умения и навици, свързани с групи
инициативи в областта
безопасността на движението по
на БДП, насочени към
пътищата.
децата.
Срок:
м.ноември2022г.
Цел: Повишаване на отговорността и ангажираността на обществото по темата за БДП

2.1.5

2.2
2.2.1

2.3.
2.3.1.

Докладвана
от
членовете на УКБДП
информация.

Докладвана
от
членовете на УКБДП
информация.

Отбелязване на:
Популяризиране на политиката за КБДП
 Европейската
седмица
на БДП.
мобилността и Европейския ден
без загинали на пътя/EDWARD.
 Световния ден за възпоменание
на
жертвите
от
пътнотранспортни
произшествия и др.
Цел: Развитие на организационната култура по БДП

Организирани
проведени
мероприятия.

Прилагане на комплекс от мерки за Предпазване на работещите
превенция по БДП за работещите в ДГ“Пролет“ от ПТП
ДГ“Пролет“

Функционираща
Разработен вътрешен
система от мерки по механизъм.
БДП в ДГ

в КБДП

и Докладвана
от
членовете на УКБДП
информация.

Срок: ежегодно

Срок: постоянен
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