
ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ       
ПАЗИМ НА ПЪТЯ! 
Всяка нова учебна година започва с позитивно настроение и емоционални 
преживявания. Ежедневното отиване от дома до училище и обратно е свързано с 
пресичане на улици и оживени кръстовища. Не навсякъде има пешеходни пътеки, 
подлези, надлези и светофари. Децата и техните родители не винаги са в безопасност 
дори в семейния автомобил или на колелото. 
Децата, поради малкия социален опит, който имат, техните възрастови, физиологични и 
психологични особености - са рискова група за възникване на пътнотранспортни 
травми. Основните ситуации, в които те са застрашени от пътни инциденти, са: при 
игра на пътя, на път за училище и обратно, при каране на велосипед, при използване на 
обществен транспорт, при возене в автомобил. 

Mалките деца не осъзнават опaсностите, които крие пътят, а някои юноши съзнателно 
ги търсят. Ето защо обучението по безопасно движение трябва да доведе до 
развиването и усъвършенстването на защитните механизми на децата като участници в 
съвременното пътно движение. Неговата дългосрочна роля е създаването на определен 
начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само личната 
безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.  

                                     

Децата участват в пътното движение предимно като пешеходци. За да са в безопасност, 
трябва да се запознаят с правилата за движение по пътищата. Да се определят точно 
местата, където те могат да играят през свободното си време (парк детска  площадка, 
двор и др.). Да им се покаже най-безопасния маршрут до училище  и обратно – със 
спокоен трафик и малко улици за пресичане. Да се обличат в светли дрехи, с ярки 
цветове и флуоресцентни елементи. На ученическите чанти да се поставят 
светлоотразителни ленти. Да се  научат да:  

 да се движат по тротоара, а не по платното; 
 да пресичат правилно, като се огледат първо наляво, после - надясно, отново 

наляво и, ако е безопасно, да преминат; 
 да не тичат, когато пресичат; 



 да пресичат само на определените за това места - пешеходна пътека, подлез, 
др.  

 ако улицата се регулира със светофар, да изчакат зеления цвят за пешеходци 
и след като се убедят, че всички коли са спрели, да преминат; 

 да не пресичат пред и зад спрели на спирката превозни средства.  
 да се движат по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от 

платното за движение.  
 да пресичт само когато автомобилите са на безопасно разстояние и не се 

приближават с голяма скорост.  
 да не играят около спрели и паркирали автомобили.  

                              

Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от най-сложните 
проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на 
децата и учениците днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани 
и отговорни участници в движението в утрешния ден. Това изисква усилията на цялото 
общество 

А ние - За да намалим грешките, които водят до нещастия и инциденти по 
пътищата е добре всеки от нас:  
        Да не бърза! 
        Да внимава на пътя! 
        Да пази себе си и другите около него! 

Дали и кога нашите улици ще станат безопасно място за преминаване, никой не 
може да каже. Това зависи единствено и само от нас! 
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