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PRAVILA ZA UČENCE, KI SE VOZIJO S ŠOLSKIM AVTOBUSOM
Letno avtobusno vozovnico morate imeti pri sebi med vsako vožnjo s šolskim avtobusom ( v
primeru nesreče je to dokaz, da ste bili na avtobusu, istočasno pa ste z njo zavarovani).
Da bo čakanje na postajališčih šolskega avtobusa in vožnja z avtobusom čim bolj varna, moramo
upoštevati naslednja navodila:
I.
ČAKANJE NA POSTAJALIŠČIH ŠOLSKEGA AVTOBUSA
1. Skupaj s starši izberite najvarnejšo pot na postajališče.
2. Na avtobusno postajališče pridete vsaj 5 minut pred prihodom avtobusa.
3. Ko pripelje avtobus počakajte, da se avtobus ustavi, da voznik odpre vrata in vam dovoli
vstop.
4. Pred vstopanjem na avtobus se postavite v kolono, saj boste tako omogočili varnejši vstop
na avtobus.
5. Paziti morate, da vam vrata avtobusa ne bi priprla ohlapnih oblačil, naramnic šolskih torb
ipd.
6. Na postajališčih, kjer ni pločnika, morate po izstopanju iz avtobusa počakati, da avtobus
odpelje in šele nato nadaljujete svojo pot.
7. Če avtobus stoji na postajališču in želite prečkati cesto na mestu kjer ni pločnika, morate
cesto vedno prečkati pred avtobusom. Ustavite se pred robom avtobusa in se s pogledom
levo-desno-levo prepričate, da je prečkanje varno.
II.
OBNAŠANJE NA AVTOBUSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Upoštevamo voznikova navodila.
Vozniku smo, na njegovo željo, dolžni pokazati letno avtobusno karto.
Med vožnjo smo pripeti z varnostnim pasom.
Na sedežu smo vedno obrnjeni v smeri vožnje.
Med vožnjo ne motimo voznika.
Na avtobusu nismo glasni.
Skozi odprto okno se ne sklanjamo, ne iztegujemo rok in ne mečemo smeti.
Na avtobusu se ne prerivamo.
Med vožnjo ne uživamo hrane in pijače.
III.

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na postajališčih šolskega avtobusa in
obnašanja na avtobusu, lahko šola, v dogovoru s starši, za določen čas prepove vožnjo s
šolskim avtobusom.
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