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ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ И ПРЕЗ ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ НА 

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

                 Уважаеми родители и ученици, 

С настъпването на зимния сезон и наближаващата коледна ваканция 

значително нарастват опасностите от тежки пътнотранспортни произшествия с деца 

и юноши. Пътищата все по-често са заледени или заскрежени, не рядко има мъгла, 

което затруднява придвижването и пресичането на пътните платна. 

В ежедневието си децата подценяват опасността от пътнотранспортни 

произшествия. Мнозина смятат спазването на правилата за движение за маловажно. 

Погрешно си мислят, че лично те не са застрашени. За децата са характерни 

импулсивните реакции и малката съсредоточеност, което води до неочаквани и 

изненадващи действия на пътя. Те не осъзнават опасностите, когато са в близост до 

пътното платно и често изскачат внезапно пред превозните средства. 

 При ранното смрачаване през зимата децата се прибират  по тъмно. В 

неосветени участъци при пресичане те са в голям риск да бъдат блъснати от 

автомобил, чийто шофьор е заслепен от насрещни автомобили и същевременно не е 

намалил скоростта. 

Желателно е детето да има светлоотразителни елементи „КОТЕШКИ ОЧИ“ 

върху връхните си дрехи, чанти, ранички, обувки. 

Ако детето е само в къщи, без надзор, е в опасност при игрите навън. То 

трябва да познава подходящите места в квартала, които са по-далеч от улици с 

интензивно движение на автомобили. 

В особено голяма опасност са децата, когато са притеснени , че закъсняват за 

училище и пресичат тичайки, без да се оглеждат. 

Децата като участници в пътното движение са предимно пешеходци. Това 

налага даването на специална информация и съвети за тяхната безопасност, а 

именно да пресичат на безопасни места като пешеходни пътеки тип "зебра" (със 

светофари), подлези, пешеходни надлези и мостове, пешеходни острови в пътното 

платно, или на място, което се намира  далеч от паркирани автомобили. 

           Повечето от инцидентите по пътищата са предсказуеми и могат да бъдат 

предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, предвидливост, 
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споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до тези нещастия по 

пътищата. 

Възпитанието на транспортна култура и дисциплина, поведение и 

отговорност у учениците като участници в пътното движение  е немислимо без 

активното участие на родителите и семейството. 

Нека заедно - всички институции и участници в движението, с повече воля и 

упоритост, обединим усилията си  и пристъпим към конкретни действия  за 

постигане на нова култура в движението и направим нашите пътища по-безопасни 

за всички! 

                        Весели и безопасни празници на всички! 

 

 

                                                             Училищна комисия по БДП   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    На 18.12.2019 година под формата на радиопредаване  бяха 

отправени препоръки към учениците за тяхното безопасно 

придвижване при зимни условия и по време на коледната ваканция. 

На страницата на училището са качени препоръки към ученици, 

родители и учители, за да бъдат празниците ни светли, щастливи и 

безопасни за нас и нашите деца.  

    Щастлива Коледа и успешна Нова година на всички! 

 

 

                                                         Училищна комисия по БДП 


