PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEJAZDÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM
Prawo stanowe nakazuje zapewnienie transportu wszystkim uczniom w klasach K-6,
mieszkającym w odległości ponad dwóch mil od szkoły, do której uczęszczają. Zasady ustalone
przez Komitet Szkoły Braintree przewidują zapewnienie transportu autobusem szkolnym
wszystkim uczniom klasy przedszkolnej mieszkającym ponad jedną milę od szkoły, wszystkim
uczniom klasy przedszkolnej po zakończeniu porannej sesji i przed rozpoczęciem popołudniowej
sesji, wszystkim uczniom szkoły podstawowej mieszkającym ponad jedną milę od szkoły,
wszystkim uczniom gimnazjum (middle school) mieszkającym ponad dwie mile od szkoły
oraz wszystkim uczniom szkoły średniej mieszkającym ponad dwie mile od szkoły.
W celu zapewnienia wystarczająco dużo miejsca w autobusie, wszyscy uczniowie muszą
jeździć autobusami, do których zostali przydzieleni. Ponadto uczniowie muszą zostać
odebrani i dowiezieni do wyznaczonych przystanków, w zależności od miejsca zamieszkania.
Uczniowie mają prawo do korzystania z transportu tylko wtedy, gdy postępują zgodnie z
zasadami i przepisami Komitetu Szkolnego i starają się, aby warunki panujące w autobusie
były zadowalające. Koszt związany z uszkodzeniem wyposażenia autobusu szkolnego pokrywa
sprawca.
Kierowca autobusu zgłosi w formie pisemnej każde naruszenie przepisów obowiązujących w
autobusie szkolnym, zarówno do koordynatora transportu, jak i administracji szkolnej w dniu, w
którym nastąpiło naruszenie. Dyrektor szkoły omówi skargę z uczniem. Jeśli uzna, że raport jest
zasadny, rodzic zostanie poinformowany telefonicznie, a następnie pisemnie i, jeśli będzie to
wymagane w świetle zasad, uczeń straci prawo do korzystania z autobusu przez określony
okres.
Należy zawsze przestrzegać poniższych zasad i przepisów:
1. Każdy uczeń gimnazjum i szkoły średniej musi mieć przygotowaną swoją przepustkę
autobusową i okazać ją kierowcy przy każdym wsiadaniu do autobusu.
(BĘDZIE SUROWO EGZEKWOWANE)
2. Uczeń gimnazjum lub szkoły średniej, który nie będzie miał przepustki autobusowej, nie
będzie mógł jechać autobusem. Uczeń powinien natychmiast zgłosić w sekretariacie szkoły
zagubienie przepustki do autobusu, zostanie wtedy wydana przepustka tymczasowa na
jeden (1) przejazd do domu.
3. Uczeń udostępniający swoją przepustkę do autobusu innej osobie, automatycznie utraci
prawo do transportu na okres jednego (1) tygodnia.
4. Uczniowie muszą stosować się do poleceń kierowcy autobusu przez cały czas, gdy
przebywają pod jego nadzorem. Ze względów bezpieczeństwa, autobusy przewożące
uczniów nieprzestrzegających przepisów szkoły Braintree Public School, mogą
zawrócić do szkoły, z której wyjechały, wysadzić tam uczniów odpowiedzialnych za
zakłócenie porządku i przekazać ich władzom szkolnym; uczniowie nie będą mogli korzystać
z transportu autobusowego przez cały dzień.
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5. Zabrania się palenia, picia, jedzenia i przewożenia jakichkolwiek nielegalnych substancji.
6. Uczniowie nie mogą wnosić do autobusu żadnych żywych zwierząt ani niebezpiecznych
materiałów.
7. AUTOBUSY ZATRZYMUJĄ SIĘ TYLKO NA WYZNACZONYM PRZYSTANKU.

CELE PROGRAMU TRANSPORTU UCZNIÓW

1.
2.
3.
4.
5.

Zapewnienie uczniom jak najbezpieczniejszego transportu.
Prowadzenie programu w sposób jak najbardziej wydajny i ekonomiczny.
Zapewnienie usług spełniających wymagania pełnego zakresu programów edukacyjnych.
Zapewnienie warunków w autobusach, które leżą w najlepszym interesie uczniów.
Promowanie wśród społeczności świadomości bezpieczeństwa, wydajności i wysokich
standardów usług świadczonych w ramach programu transportowego.
ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W AUTOBUSACH SZKOLNYCH

1. Przed wejściem do autobusu szkolnego wszyscy uczniowie klas K-12 muszą przestrzegać
następujących zasad:
a. Punktualne przybycie na wyznaczony przystanek, najlepiej co najmniej pięć (5) minut
przed planowanym przyjazdem autobusu.
b. Czekając na autobus nie wolno wychodzić na ulicę i wchodzić na prywatne posesje.
c. Nie wolno iść w kierunku autobusu, dopóki całkowicie się on nie zatrzyma.
d. Wchodząc do autobusu nie wolno tłoczyć się i przepychać.
2. W czasie jazdy autobusem szkolnym wszyscy uczniowie klas K-12 muszą przestrzegać
następujących zasad:
a. Należy usiąść we wskazanym miejscu. W czasie jazdy nie wolno wstawać ani zmieniać
miejsca.
b. Nie wolno wystawiać rąk, nóg ani głowy z autobusu.
c. Nie wolno otwierać ani nie zamykać okien. Tylko kierowca może otwierać/zamykać
okna.
d. Należy dbać o bezpieczeństwo i czystość w autobusie. Nie wolno zaśmiecać autobusu ani
rozrzucać w nim żadnych przedmiotów.
e. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w autobusie ani w jego wyposażeniu. Koszt
związany z uszkodzeniem wyposażenia pokrywa sprawca.
f. Nie wolno krzyczeć ani stwarzać niepotrzebnego zamieszania.

g. Nie wolno zostawiać w przejściu książek, paczek, kurtek ani żadnych innych
przedmiotów.
h. W chwili zbliżania się do przejazdu kolejowego w autobusie należy zachować absolutną
ciszę.

Zaktualizowano 16/08/18

