ביה"ס "בית אור"
קדרון
שנה"ל תשע"ו

תקנון הסעות בית ספר "בית-אור"
בית הספר "בית אור" ,הינו מוסד חינוכי המאמין ,כי זכותם של התלמידים להגיע בבטחה אל בית הספר
ובחזרה ממנו.
כדי להגן על זכות זו נכתב תקנון זה.
כללי התנהגות התלמידים בזמן ההמתנה לאוטובוס:
 יש להמתין בתחנה ולא בסביבתה ,ולא לעמוד על שפת המדרכה.
 העלייה לאוטובוס מותרת רק לאחר שהאוטובוס עצר עצירה מוחלטת.
כללי התנהגות התלמידים בעלייה לאוטובוס ובזמן הנסיעה:
 העלייה לאוטובוס מהדלת הקדמית בלבד.
 העלייה לאוטובוס תיעשה על-פי סדר הכיתות ,החל מכיתה א' ,תוך כדי שמירה על הסדר (אסור
לדחוף או לעקוף).
 העלייה לאוטובוס על פי ישובים  ,לא יצטרף תלמיד להסעה שאינה שלו (ביקור אצל חבר וכדומה).
 יש לשבת במקום פנוי באוטובוס .תלמידי הכיתות הצעירות מתבקשים לשבת בקדמת האוטובוס.
 אין להקים תלמיד ממקום מושבו .בכל בעיה יש לפנות למורה התורנית.
 חובה לחגור חגורת בטיחות.
 ניתן לשמוע מוזיקה באוטובוס ,רק באוזניות.
 חובה להקשיב להנחיות הנהג או המלווה אם קיים .יש לזכור כי הנהג הוא האחראי הבלעדי על
ההסעה !
 אסור להסתובב באוטובוס במהלך הנסיעה.
 אסור להוציא ידיים וראש דרך חלון האוטובוס.
 שומרים על ניקיון האוטובוס והסביבה ,וכן אין להשליך פסולת מהחלון או בתוך האוטובוס.
 אסור לגרום נזק בתוך האוטובוס או מחוצה לו.
חל איסור מוחלט להשתמש באלימות פיזית (דחיפות ,מכות ,יריקות ,בעיטות וכו') או באלימות מילולית
מכל סוג שהוא (צעקות ,קללות וכו')
כללי התנהגות התלמידים בזמן הירידה מהאוטובוס:
 יורדים מהאוטובוס לפי סדר הישיבה ואסור לדחוף.
 חוצים את הכביש רק לאחר שהאוטובוס עזב את התחנה.

******************************************************************************************

למען בטחון ילדינו חובה על ההורים :
לידע את ילדו  /ילדיו על קיומו של התקנון ולדאוג שהתנהגותו בהסעות תהיה בהלימה לכללי
ההתנהגות המופיעים בתקנון.
בעת הפרת נהלים:
אלימות מילולית:
פעם ראשונה  -מכתב אזהרה
פעם שנייה – השעיה מההסעה*
אלימות פיסית:
פעם ראשונה – השעיה מההסעה*
פעם שנייה – השעיה מההסעה*  +הזמנת הורים  +כתיבת חוזה אישי
* תלמיד מושעה יוסע על-ידי הוריו לבית הספר ובחזרה ממנו.

*******************************************************************************************************

אישור הורים( :יש להחזיר למחנכת הכיתה)
קראנו את תקנון ההסעות ויידענו את ילדנו/ילדינו  ______________ :מכיתה ____: ,
______________ מכיתה ____ ______________ : ,מכיתה ____ בכל נהלי ההסעה.
__________________
שם

________________________ ___________________
חתימה

תאריך

