
 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ   НА НАЙ- 

МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ 

  

                  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

С тръгването на училище на Вашето дете се слага нов етап в 

живота му.  Детето трябва да не се притеснява да изминава 

разстоянието „дом-училище"  самостоятелно. За да бъде 

постигнато това, то трябва да знае правилата за движение на 

пешеходците и правилно да пресича пътното платно само на 

пешеходна пътека. 

- Изберете  за  Вашето  дете  най-

сигурния  път  към  училището.  Не  винаги най краткият път е най-

добър. 

-    Придружавайте вашето дете от началото на пътя, показвайки 

му как трябва да се държи при всяка една ситуация. 



-    Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите 

спомагат детето да бъде по-добре забелязвано от  водачите 

на моторни превозни средства. 

Направете така, че Вашето дете да отива и да се връща от 

училище заедно с други деца. Така водачите на моторни превозни 

средства ще забелязват групата по-добре. 

  

Движение  по тротоара 

По тротоара детето трябва да върви без да тича и без да играе, 

защото бурните игри могат да го подтикнат то да изскочи на 

улицата. Възрастният, който придружава детето, трябва да се 

движи от страната на автомобилното движение, а детето да е от 

вътрешната страна. 

  

Ако  няма тротоар 

Някои улици нямат тротоари. Те са особено опасни. Органите 

на реда съветват детето да се движи от лявата страна на улицата, за 

да вижда насрещно идващите автомобили, колкото е възможно в 

страни от платното за движение. Ако са две или повече децата, те 

трябва да се движат едно зад друго. Покажете на вашето дете къде 

точно трябва да върви. 

Пешеходната  пътека 

Преди да пресекат улицата по пешеходната пътека децата 

трябва да спрат малко по- навътре от ръба на тротоара. След това 

да се огледат. Ако не идва автомобил, тогава да пресекат.Най-

важното в тези случаи е Вашето дете да се огледа и на двете страни 

преди да пресече улицата. 

  



Ако няма  пешеходна пътека 

Първо, от мястото, където искаме да пресечем, трябва да има 

достатъчно разстояние в двете посоки,  за да може детето 

да вижда отдалече, че не идва автомобил. Упражнявайте с детето 

си многократно правилното преминаване през пътното 

платно. Запомнете, че Вие представлявате примера за правилно 

движение. 

 

  

Светофарът 

Пресича се само на зелено. Не 

бива да се забравя правилото да се изчака 

на тротоара  и да се погледне първо 

наляво, а после надясно. На червено се чака 

по - навътре от ръба на тротоара. 

          Използването  на мобилен телефон  по време на  движение 

Говоренето по мобилен телефон и слушането на музика, когато 

се пресича пътното платно,  е  особено опасно. Не позволявайте да се 

случва това! 

  

Родителите  на децата -  най-добрият  модел  за 

подражание 

Може да говорите на детето много неща и да няма 

необходимия ефект, но когато показвате и 

заедно изпълнявате техники за безопасно движение 

на пешеходеца, е много вероятно децата 

да формират добри навици за безопасност. 

  



    

 

 Достатъчно време 

Осигурявайте достатъчно време за придвижване на детето. 

Закъснението и бързането увеличават риска от инциденти. 

Контролирайте Вашето дете да се прибира навреме в къщи. 

  

Безопасният  път от дома  до училище 

Определете заедно с Вашето дете опасностите и 

затрудненията по маршрута за придвижване от дома 

до училището. Често по тротоара 

има неравности, дупки, паркирани автомобили, храсти и дървета, 

които пречат на движението и на видимостта. 

 

На Вас и Вашето дете пожелаваме безопасно участие в 

пътното движение! 


