Уважаеми родители и ученици,
УКБДП към ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ви информира, че влизането и излизането от
училищния двор се осъществява САМО през източния вход.
УКБДП напомня на всички, че сте длъжни да спазвате правилата за безопасност на
движението по пътищата.
Към учениците:
ЗА ПЕШЕХОДЦИ
1. Върви по тротоара.
2. Използвай подлезите и надлезите.
3. Ако няма тротоар, се движи срещу колите и най-вляво по банкета.
4. Пресичай на пешеходна пътека, но винаги се оглеждай в двете посоки.
5. Убеди се, че шофьорът те е видял и разбрал, че ще пресичаш. Едва тогава премини
6. Пресичай улицата бързо.
7. Пресичай само на зелено.
8. Дори светофарът да свети зелено, се огледай за приближаващи коли.
9. Не гледай в телефона или таблета, когато пресичаш.
10. Ако си със слушалки в/на ушите, спри звука, за да чуваш страничните шумове.
11. Ако си навършил 12 години и ползваш тротоара или пешеходната пътека, слез от колелото
и го бутай.
12. Поставяй светлоотразителни елементи по дрехите или тялото си, когато вървиш пеша в
тъмното.
ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
1. Преди маневра използвай ръцете си, за да укажеш намерението си посоката на движение
(тръгване, завиване, заобикаляне или спиране) .
2. Използвай огледалата за обратно виждане, ако колелото има такива.
3. Оглеждай се често, за да знаеш кой още е на пътя.
4. Карай колелото по тротоара, ако не си навършил 12 години.
5. Карай колелото най-вдясно на пътя, по посока на движението, ако си навършил 12 години.
6. Карай колело с работещи спирачки, светлини и звънец и оборудвано със светлоотразители.
7. Използвай светлоотразителна жилетка. Тя е задължителна, когато е тъмно, когато няма
добра видимост и ако си извън селото или града.
8. Дръж ръцете си на кормилото, а краката на педалите на колелото.
9. Карай колелото пред или зад приятеля си, не до него.

10. Използвай велоалеята, ако има такава.
11. Не се хващай (дръж) за друго превозно средство. Ако е спряло, то може да потегли
внезапно. Ако се движи, може внезапно да ускори.
12. За ролерите, кънките, тротинетките, скейтбордовете, ховърбордовете и други подобни
средства за придвижване важат правилата за движение с велосипед.
14 октомври 2020г.
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