ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ BRAINTREE
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Ο Πολιτειακός Νόμος ορίζει ότι πρέπει να παρέχεται συγκοινωνία σε όλους τους μαθητές στις Τάξεις
από Νηπιαγωγείο έως 6η τάξη, που κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη από δύο μίλια μακριά από το
σχολείο τους. Η πολιτική της Επιτροπής Σχολείου Braintree είναι να παρέχει σχολικό σε όλους τους
μαθητές νηπιαγωγείου που κατοικούν πιο μακριά από ένα μίλι, σε όλους τους μαθητές νηπιαγωγείου
στο τέλος της πρωινής τάξης και στην αρχή της απογευματινής τάξης, όλους τους μαθητές που
κατοικούν πιο μακριά από ένα μίλι και πηγαίνουν στο δημοτικό, δύο μίλια για τους μαθητές που
πηγαίνουν στο γυμνάσιο μεσαίας εκπαίδευσης, και δύο μίλια για τους μαθητές που πηγαίνουν στο
λύκειο.
Για να εξασφαλίσουμε αρκετό χώρο στα σχολικά λεωφορεία, όλοι οι μαθητές πρέπει να παίρνουν τα
λεωφορεία τα οποία έχουν καθοριστεί για αυτούς. Συμπληρωματικά, οι μαθητές πρέπει να
παραλαμβάνονται και να αφήνονται στις καθορισμένες στάσεις με βάση την κατοικία τους.
Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να παίρνουν το σχολικό μόνο όταν συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους
κανόνες και τους κανονισμούς της Σχολικής Επιτροπής και καταβάλουν προσπάθεια για να
εξασφαλίσουν ότι οι συνθήκες στο σχολικό είναι ικανοποιητικές. Τυχόν ζημιές στο σχολικό λεωφορείο
πρέπει να πληρωθούν από τον παραβάτη.
Ο οδηγός του λεωφορείου θα αναφέρει κάθε παράβαση αυτών των κανονισμών του σχολικού
γραπτώς, τόσο στο συντονιστή συγκοινωνίας όσο και στη διεύθυνση του σχολείου την ημέρα κατά την
οποία συνέβη η παράβαση. Ο διευθυντής του σχολείου θα εξετάσει την καταγγελία με τον μαθητή. Εάν
αποφασίσει ότι η αναφορά είναι έγκυρη, θα ειδοποιηθεί ο γονέας μέσω τηλεφώνου και κατόπιν με
επιστολή και, εάν απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, ο μαθητής/η μαθήτρια θα χάσει το προνόμιο
του/της για μεταφορά με το σχολικό, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται.
Οι παρακάτω κανόνες και κανονισμοί πρέπει να τηρούνται πάντοτε:
1. Κάθε μαθητής γυμνασίου μέσης εκπαίδευσης και λυκείου, πρέπει να έχει έτοιμη την κάρτα
επιβίβασής του/της στο σχολικό για να την δείξει στον οδηγό του σχολικού κάθε φορά που
επιβιβάζεται στο σχολικό λεωφορείο.
(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ)
2. Οι μαθητές γυμνασίου μέσης εκπαίδευσης ή λυκείου που δεν έχουν κάρτα επιβίβασης στο σχολικό
δεν θα μπορέσουν να μπουν στο σχολικό λεωφορείο. Κάθε μαθητής που χάνει την κάρτα
επιβίβασης πρέπει να το αναφέρει στο γραφείο του σχολείου, και θα του δοθεί μια προσωρινή
κάρτα επιβίβασης για μία (1) επιβίβαση προς το σπίτι του.
3. Κάθε μαθητής που παραχωρεί την κάρτα επιβίβασής του σε άλλο άτομο, θα χάσει αυτομάτως το
προνόμιο επιβίβασής του/της για μία (1) εβδομάδα.
4. Οι μαθητές πρέπει να υπακούνε τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου πάντοτε, ενώ βρίσκονται υπό
την επιτήρησή του/της. Για λόγους ασφαλείας, τα σχολικά λεωφορεία που έχουν μαθητές οι οποίοι
δεν υπακούνε στους κανονισμούς των Δημόσιων Σχολείων Braintree μπορεί να επιστρέψουν στο
σχολείο από όπου ξεκίνησαν όπου οι μαθητές που προκάλεσαν το πρόβλημα θα αφεθούν στις
σχολικές αρχές και δεν θα τους επιτραπεί να επιβιβαστούν σε σχολικό εκείνη την ημέρα.
5. Απαγορεύεται το κάπνισμα, το πιοτό, το φαγητό ή η μεταφορά παρανόμων ουισών.
6. Οι μαθητές δεν μπορούν να φέρουν ζώα ή επικίνδυνα υλικά στο σχολικό λεωφορείο.
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7. ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
1.
2.
3.

5.

Να παρέχει την ασφαλέστερη δυνατόν μεταφορά των μαθητών.
Να λειτουργεί το πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και οικονομικά είναι
εφικτό.
Να παρέχει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πλήρους εύρους
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
4.
Να διατηρεί συνθήκες στο σχολικό λεωφορείο που είναι προς το καλύτερο συμφέρον των
μαθητών.
Να προάγει την κατανόηση της κοινότητας για ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και υψηλά
πρότυπα που παρέχονται από το πρόγραμμα μεταφοράς.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
1.

Προτού επιβιβαστούν στα σχολικά λεωφορεία, όλοι οι μαθητές Νηπιαγωγείου έως
Λυκείου, πρέπει να τηρούν τις παρακάτω κανόνες:
a. Να είστε στην ώρα σας στην καθορισμένη στάση λεωφορείου, και κατά προτίμηση
τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά προτού θα φτάσει το λεωφορείο.
b. Να μην περιμένετε στο δρόμο ούτε σε ιδιωτική ιδιοκτησία ενώ περιμένουν το
λεωφορείο.
c. Να μην προχωράτε προς το λεωφορείο μέχρις ότου σταματήσει εντελώς.
d. Να μην στριμώχνεστε ούτε να σπρώχνετε όταν επιβιβάζεστε στο λεωφορείο.

2.

Ενώ βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο, όλοι οι μαθητές Νηπιαγωγείου έως Λυκείου,
πρέπει να τηρούν τις παρακάτω κανόνες:
a. Να κάθεστε στη θέση που σας λένε. Μην φύγετε ούτε να αλλάξετε από τη θέση σας
ενώ κινείται το λεωφορείο.
b. Να κρατάτε τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι σας μέσα στο λεωφορείο.
c. Να μην ανοίγετε ούτε να κλείνετε τα παράθυρα. Μόνο ο οδηγός μπορεί να
λειτουργήσει τα παράθυρα.
d. Να βοηθάτε ώστε το λεωφορείο να παραμένει ασφαλές και καθαρό. Μην ρίχνετε
σκουπίδια ούτε να πετάτε οτιδήποτε μέσα στο λεωφορείο.
e. Μην σκαλίζετε το λεωφορείο ή κανέναν από τους εξοπλισμούς του. Τυχόν ζημιά σε
εξοπλισμό θα πληρωθεί από τον φταίχτη.
f. Μην φωνάζετε ούτε να προκαλείτε περιττή σύγχυση.
g. Να διατηρείτε τα βιβλία, τα πακέτα, τα παλτά και άλλα αντικείμενα μακριά από τον
διάδρομο.
h. Να είστε απόλυτα ήσυχοι όταν το λεωφορείο πλησιάζει σε σιδηροδρομική στάση.
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