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Spoštovani učenci in starši!
Prosimo vas, da pravila obnašanja šolarjev, ki uporabljajo šolske prevoze skupaj pregledate in se z le
temi dobro seznanite.
Iz Pravil o šolskih prevozih, MOL, 2008:
Obnašanje šolarjev, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom pred vožnjo:
- pridejo na postajo vsaj pet minut pred odhodom vozila,
- stojijo na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki jim zagotavlja varnost (dva koraka),
- se ne prerivajo, ampak mirno počakajo v vrsti,
- počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in jim voznik dovoli vstop ali izstop,
- pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, šolskih torb ipd.,
- vedno se morajo prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega,
- se pred prečkanjem ceste ustavijo pred vozilom in se prepričajo, da je prečkanje varno,
tako da pogledajo levo-desno-levo,
- voznika obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati,
- učenci naj šolske torbice držijo na kolenih ali pod sediščem (ne na hrbtu ali na tleh).
Obnašanje šolarjev, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom med vožnjo:
- pripeti morajo biti z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen,
- vedno morajo pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje,
- ne smejo motiti voznika,
- ne smejo stati ali hoditi po premikajočem se vozilu,
- morajo poslušati in slediti navodilom voznika,
- ničesar ne smejo dajati skozi okno (rok, nog, glave, šolske torbe ipd.),
- ne smejo vpiti in se prerivati,
- obvezno morajo nositi masko, po navodilih NIJZ.
Vsi učenci, ki pridejo v šolo z organiziranim šolskim prevozom, so dolžni obiskovati varstvo vozačev.
Njihova dolžnost je, da se po prihodu v šolo javijo dežurnemu učitelju. Dežurni učitelji vodijo sezname
prisotnosti.
Za učence, ki niso v popoldanskem varstvu, bo odhod kombija po pouku oz. kosilu. Na postajališču za
kombi morajo biti najkasneje 10 minut po zaključku rednega pouka oz. kosila.
Tako kot v šoli je tudi na kombiju prepovedana uporaba mobilnih telefonov, nasilje pa
nesprejemljivo. Ker so navodila voznika izredno pomembna, bi opozorili še na naslednje: vstopa se le
skozi za to namenjena stranska vrata, prav tako je pomembno, da se učenci tudi pri izstopu iz
kombija oz. minibusa gibljejo po površini, ki je voznikom vidna (pred vozili in ne za vozili).
V primeru kršitve pravil pred in med vožnjo, bo voznik obvestil šolo. Iz šole bomo o kršitvi obvestili
starše.
Verjamem pa, da z boljšim poznavanjem pravil, do kršitev ne bo prihajalo.

