
Комисията за безопасност на движението 
информира 

Драги родители, 

скоро Вашето дете ще тръгне за пръв път на училище. Тогава то по-силно от досега ще 
бъде изложено на опасностите на пътя. Сигурно на първо време ще го придружавате по 
пътя до училище. За целта на нашия план ние Ви предлагаме пътища до училище, 
определени от гледна точка на това пътят от и до училище да бъде възможно най-
безопасен. 

При това са взети предвид следните правила: 

• Децата да пресичат пътното платно възможно най-малко 

• Ако пътното платно все пак трябва да бъде пресечено, това да става по 
възможност винаги на кръстовища и възли, а не на пътните участъци между тях, 

• 
Улиците с относително интензивно или бързо движение трябва да се пресичат на 
подходящи места с пешеходни светофари или на пешеходни надлези. 

Препоръчаните от нас пътища до училище невинаги са най-кратките, но във всеки 
случай са най-безопасните. 

Моля, подкрепете ни в нашите усилия и упражнявайте избрания от Вас път до училище с 
Вашето дете, като няколко пъти изминете пътя заедно. При това му обърнете внимание 
на опасностите. По-късно проверете, дали Вашето дете спазва пътя до училище и 
препоръчаните надлези по пътя до училище и пътя към къщи. 

Винаги бъдете на Вашето дете за пример, като самите Вие пресичате улицата на 
безопасни надлези. Освен това обяснете грешното поведение на други участници в 
движението, които например пресичат улицата на червен сигнал или излизат измежду 
паркиращи автомобили. Обърнете внимание на особените опасности от подобно 
поведение. 

Планът на пътищата до училище на обратната страна е разработен от Комисията за 
безопасност на движението със съдействието на училищата и родителските съвети. 

Много благодарим за Вашето сътрудничество 

Комисията за безопасност на движението се състои от служители на полицията, на Rhein – Neckar – Verkehr GmbH, на 
специализираните направления „Сигурност и ред“, „Образование“, „Градско строителство“ и специализираното 
направление „Пътна експлоатация и зелени площи“ 

 


