ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο Κανονισμός Μεταφοράς Μαθητών αναφέρεται σε ορισμένα σημαντικά θέματα, τα οποία πρέπει να
γίνουν αποδεκτά από Γονείς και Μαθητές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη οργάνωση και
λειτουργία του Γραφείου Κίνησης, καθώς και των δρομολογίων των σχολικών λεωφορείων, με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών που τα χρησιμοποιούν. Η συνεργασία μεταξύ μαθητών, οικογένειας
και σχολείου είναι απαραίτητη για την καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία.
Οι μαθητές /τριες οφείλουν:
1. Να βρίσκονται στον καθορισμένο χώρο επιβίβασης λίγα λεπτά νωρίτερα από τον προκαθορισμένο
χρόνο παραλαβής (όπως έχει οριστεί εγγράφως από το Γραφείο Κίνησης, στην αρχή της σχολικής
χρονιάς).
2. Να κάθονται σωστά στη θέση τους, σε όλη τη διάρκεια του δρομολογίου, και να χρησιμοποιούν
υποχρεωτικά τη ζώνη τους.
3. Να είναι ευγενικοί και συνεργάσιμοι με τη συνοδό του σχολικού λεωφορείου.
4. Να μην ξεχνούν ότι εκπροσωπούν το Σχολείο τους και συνεπώς οφείλουν να συμπεριφέρονται προς
τους διερχόμενους πεζούς και τους οδηγούς οχημάτων με σεβασμό.
5. Να μην ενοχλούν τους συνεπιβάτες τους και ειδικά τον οδηγό.
6. Να μην έχουν φαγητό ή αναψυκτικό στα χέρια τους ή οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει φθορά
του σχολικού, κατά τη διαδρομή.
7. Όταν αποβιβάζονται, να βεβαιώνονται ότι έχουν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα.
8. Να ενημερώνουν τη συνοδό, όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Σε περίπτωση που στο σημείο παραλαβής του παιδιού δεν βρίσκεται κάποιος από αυτούς που έχουν
οριστεί για την παραλαβή του, αφού η συνοδός επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γονέα ή κηδεμόνα του,
το παιδί παραμένει στο σχολικό λεωφορείο και επιστρέφει στο σχολείο, μετά το τέλος του δρομολογίου.
Το Γραφείο κίνησης επικοινωνεί με τον γονέα ή τον κηδεμόνα, για να έλθει να το παραλάβει από το
σχολείο.
Αν ο μαθητής πρόκειται να απουσιάσει ή να φτάσει στο σχολείο με άλλο μέσο, οι γονείς πρέπει να
ενημερώσουν εγκαίρως τη συνοδό, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση της αναμονής του σχολικού. Οι
τηλεφωνικοί αιρθμοί των συνοδών παραδίδονται στους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο δρομολόγιο του μαθητή, οι γονείς έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το
Γραφείο Κίνησης, το αργότερο μέχρι τις 12.00΄, είτε τηλεφωνικά είτε με σημείωμα. Σε διαφορετική
περίπτωση, δεν θα πραγματοποιούνται αλλαγές. Για λόγους ασφαλείας και τήρησης των κανονισμών
μεταφοράς μαθητών/τριών, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ομαδικές αναχωρήσεις παιδιών προς
έναν προορισμό (πάρτι, φιλικές συναντήσεις κ.λπ.).
Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια επιθυμεί να αναχωρήσει έκτακτα με δικό του μέσο από το σχολείο,
πρέπει να παραδώσει στο Γραφείο κίνησης σημείωμα αναχώρησης. Το σημείωμα αυτό το παραδίδει ο
γονέας ή κηδεμόνας στο φυλάκιο, βγαίνοντας από το σχολείο.
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Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να κατεβαίνουν σε άλλο σημείο από αυτό που είναι καθορισμένο από το
Γραφείο κίνησης, εκτός αν υπάρχει άδεια από τον υπεύθυνο.
Απαγορεύεται στους μαθητές να επιβιβάζονται σε άλλο σχολικό λεωφορείο, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση από τους γονείς τους και χωρίς την έγκριση του Γραφείου κίνησης.
Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω, θα αναγκαστούμε να
διακόψουμε τη μεταφορά του/της.
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