Κανονισμός Μεταφοράς Μαθητών
Σκοπός του Kανονισμού Μεταφοράς με Λεωφορεία είναι να παρέχει βασικές και χρήσιμες πληροφορίες
που αφορούν τη συνολική λειτουργία του συστήματος μεταφοράς των μαθητών προς και από τα
Σχολεία μας.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλο το προσωπικό (Οδηγοί, Συνοδοί) λαμβάνει σχετική εκπαίδευση και υπογράφει αντίστοιχο
κανονισμό που διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών του και την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
1.
Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με ιδιόκτητα ή μισθωμένα λεωφορεία, τα οποία πληρούν όλους
τους κανόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει συνολικά η νομοθεσία για τη μεταφορά
μαθητών.
2.
Όλα τα λεωφορεία διαθέτουν την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για
σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές τρίτων.
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΣΤΑΣΕΙΣ
1. Οι περιοχές, τα ακριβή δρομολόγια και τα σημεία στάσεων που εξυπηρετούν τα σχολικά λεωφορεία
του «Ομίλου Βιωματικής» οριστικοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ισχύουν μόνο
για το συγκεκριμένο σχολικό έτος που ανακοινώνονται. Κατά την περίοδο των εγγραφών το αρμόδιο
τμήμα (Τμήμα εγγραφών) δύναται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μόνο για τις περιοχές και τα
δρομολόγια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, τα οποία σε κάθε περίπτωση αποτελούν τον κεντρικό
άξονα σχεδιασμού και της επόμενης.
2. Η ειδικότερη οικονομική πολιτική (διακοπή μεταφοράς, χρήση ενός δρομολογίου ημερησίως)
περιγράφεται αναλυτικά στο έντυπο διδάκτρων για κάθε σχολική μονάδα.
3. Μαθητές εκτός των εξυπηρετούμενων περιοχών προκειμένου να κάνουν χρήση των σχολικών
λεωφορείων μεταφέρονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους στην πλησιέστερη στάση προσφερόμενου
δρομολογίου.
4.
Αιτήσεις για ένταξη μαθητών στο σύστημα μεταφοράς των Σχολείων το μήνα Σεπτέμβριο ή
αργότερα θα γίνονται δεκτές μόνο εάν υπάρχουν κενές θέσεις και δεν τροποποιείται σημαντικά το
δρομολόγιο.
5.
Προσωρινή ή οριστική τροποποίηση εκτελούμενου δρομολογίου μπορεί να υπάρξει λόγω
έκτακτων συνθηκών, με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων ή ζητημάτων ασφάλειας, είτε αλλάζοντας
τη διαδρομή του είτε προσθέτοντας ή αφαιρώντας στάσεις από το δρομολόγιο.
6.
Τα δρομολόγια έχουν σχεδιαστεί ώστε υπό ομαλές καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες οι
μαθητές να φθάνουν στα σχολεία του «Ομίλου Βιωματικής» έγκαιρα (10 με 30 λεπτά νωρίτερα).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ή ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών των σχολείων του «Ομίλου Βιωματικής» έχουν την υποχρέωση
και την ευθύνη να επιβιβάζουν τα παιδιά τους στο σχολικό λεωφορείο και να τα παραλαμβάνουν από
αυτό στην καθορισμένη στάση και ώρα.
Ειδικότερα:
i.
Στην περίπτωση που οι γονείς ή κηδεμόνες ή ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει δε
βρίσκεται στη στάση για την επιβίβαση του παιδιού του, το σχολικό λεωφορείο αναχωρεί αμέσως και η
μεταφορά στο σχολείο γίνεται με ευθύνη και με μέσο των γονέων ή κηδεμόνων του.

ii.
Αντίστοιχα, σε περίπτωση μη παρουσίας εξουσιοδοτημένου ενηλίκου για την παραλαβή
του μαθητή, το σχολικό λεωφορείο δε θα τον αποβιβάζει, θα ενημερώνει άμεσα τη ∆ιεύθυνση της
σχολικής μονάδας που ανήκει και θα τον επιστρέφει στο σχολείο μετά την ολοκλήρωση του
δρομολογίου. Ο μαθητής παραμένει στο σχολείο μέχρι να τον παραλάβουν με δικό τους μέσο οι γονείς ή
κηδεμόνες του.
iii.
περιμένει.

Εάν το λεωφορείο φθάσει σε κάποια στάση νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα θα

iv.
Στην περίπτωση που το λεωφορείο έχει καθυστερήσει, οι γονείς ή κηδεμόνες ή ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Συνοδό για ενημέρωση.
2.
Οι γονείς ή κηδεμόνες που επιθυμούν για το παιδί τους προσωρινά ή έκτακτα να αλλάξει
δρομολόγιο ή στάση, οφείλουν να ενημερώνουν τη γραμματεία του σχολείου τουλάχιστον μια ώρα πριν.
Το αίτημα θα ικανοποιείται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο λεωφορείο της επιθυμητής διαδρομής.
3.
Για οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα, οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει να απευθύνονται στη
∆ιεύθυνση του σχολείου τους.
4.
Οποιαδήποτε έκτακτη αναχώρηση μαθητή συνοδεύεται από ενημέρωση της γραμματείας του
σχολείου του.
5.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου, δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας στους
επιβαίνοντες μαθητές:
i)

να είναι όρθιοι, να μετακινούνται ή να αλλάζουν θέση,

ii)
να ανοίγουν τα παράθυρα του λεωφορείου, να βγάζουν έξω το κεφάλι τους ή το χέρι τους, καθώς
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος,
iii)

να έχουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας.

iv)

το φαγητό, τα αναψυκτικά και οι τσίχλες,

v)

να έχουν στυλό, μολύβια και αιχμηρά αντικείμενα εκτός της σχολικής τσάντας,

6.
Οι μαθητές οφείλουν να διαμορφώνουν κλίμα ησυχίας μέσα στο λεωφορείο, ώστε ο Οδηγός να
εκτελεί απερίσπαστα και με ασφάλεια το δρομολόγιό του.
7.
Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια μέσα στα σχολικά λεωφορεία, τόσο μεταξύ τους
όσο και προς τη Συνοδό και τον Οδηγό. Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί προέκταση του σχολείου.
8.
Η πρόκληση από τους μαθητές στο σχολικό λεωφορείο ζημιών, φθορών, βλαβών βαρύνει τον
υπαίτιο μαθητή και κατά επέκταση τους γονείς ή κηδεμόνες του.

