
 

 

 

  

ISKOLABUSZ 

BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 



 

 

Ez a kézikönyv azért jött létre, hogy belátást engedélyezzen az iskolabusz rendszerének működésé-

be, rávilágítson a különböző feladatokra, kötelességekre és felelősségre. A szülők, a gyermekek, 

valamint minden érintett, megértheti az iskolabusz használatának biztonságos szabályzatát. 

 

I. A SZÜLŐ(K) VAGY  ILLETÉKES FELELŐSSÉGE 

1. Általánosságban 

Természetesen a szülők kulcsfontosságú szerepet játszanak gyermekeik befolyásolásában, hogyan 

figyeljenek a biztonságra mind otthon, játszótéren vagy akár az iskolában. Különösen igaz ez a fia-

talabb gyermekekre. 

2. A szülők a következő módon támogathatják az iskolabusz szolgáltatás biztonságát:  

• Kérjük, olvassa végig gyermekével, ennek a kézikönyvnek a tartalmát, különösen a diákok 

felelősségére vonatkozó részt. 

• Kérjük, segítsen, és nyújtson útmutatást az első hetekben, főleg az óvodás, vagy alsó tagoza-

tos gyermekeknek. Egy diáknak tudnia kell, hogy pontosan hol helyezkednek el a megállók, 

hogyan kell várni a buszra, hogyan kell viselkedni a fedélzeten, mi a teendő, ha a busz késik 

stb. A biztonság a legfontosabb, kérjük, erre különös hangsúlyt fektessenek. 

• Kérjük, azonnal jelezzék a sofőrnek, vagy az iskolabusz koordinátornak, ha bármilyen biz-

tonsági problémával találkoznak, és adják meg a busz számot, dátumot, időt, helyet stb. 

• Kérjük, emlékeztesse gyermekét, hogy az úton mindig fokozatosan figyelve, óvatosan ha-

ladjon át. 

3. Amivel egy szülőnek tisztában kell lennie az iskolabusz szolgáltatással kapcsolatban:  

• A diákoknak legalább 5 perccel az indulási idő előtt meg kell jelenniük a megállóban. 

• Reggelente az óvodásoknak és az alsó tagozatos gyermekeknek szülői/felnőtt felügyelet 

mellett kell várakozniuk. 

• Délutánonként a diákok csak akkor szállhatnak le a buszról, ha a jelentkezéskor megjelölt 

felnőtt várja, kivétel, ha a szülő engedélyezi, hogy a gyermek egyedül távozhasson. 

• Ha a szülőnek problémája merül fel a busz útjával vagy a megállóhelyekkel kapcsolatban, 

azt az iskolabusz koordinátornak kérjük jelezni. 

• A szülők felelősek a diákokért, amíg felszállnak a buszra, valamint amikor leszállnak délu-

tán. 

• A szülők felelősek, a gyermekük által az iskolabuszban okozott károkért. 

• Ha egy diák felfüggesztésre kerül az iskolabusz szolgáltatás alól, az iskolalátogatás továbbra 

is kötelező, ezért a szülőnek kell gondoskodni a gyermek iskolába juttatásáról. 

• Kérjük, jelezze az iskolabusz koordinátornak időben, ha gyermeke nem a szokásos módon 

megy haza, vagy egyáltalán nem buszozik! 

• Gyermek fejtetűvel nem vehetik igénybe az iskolabusz szolgáltatást. 

• Ha a sofőr véleménye szerint, egy diák magatartása nem elfogadható, akkor megállíthatja a 

buszt, és addig várhat amíg a gyermek viselkedése megfelelővé nem válik. Ez késést okoz-

hat az érkezésben és a menetrendben. 



 

 

 

Kérjük, vegye figyelembe a következő iskolabusz szabályzatot: 

ÚTMUTATÁS AZ ISKOLABUSZON SZÁLLÍTOTT TÁRGYAKHOZ 

** CSAK OLYAN TÁRGYAK SZÁLLÍTHATÓAK AZ ISKOLABUSZBAN, AMELYEK 

AZ ISKOLÁBAN SZÜKSÉGESEK ** 

 A gyermek, maga tud rá vigyázni. 

 Az éles részek megfelelően védve vannak & elhelyezve az ülés alatt a gyermek lábainál. 

 Kisebb hangszereket a gyermek tarthat a kezében, nagyobb hangszereket üres ülésre, vagy a 

sofőrhöz közel lehet elhelyezni, amennyiben erre engedélyt kért, és van lehetőség rá. 

 Koszos táskákat nem lehet az ülésre helyezni! 

**A BUSZ FOLYÓSOJÁN NEM LEHET SEMMIT ELHELYEZNI**  **TILOS A TŰZVE-

SZÉLYES TÁRGYAK TARTÁSA A FEDÉLZETEN, VALAMINT ÉLŐ ÁLLATOK 

UTAZTATÁSA **  

** TILOS A GÖRDESZKÁK, VÍZIPISZTOLYOK, SNOWBOARDOK STB. SZÁLLÍTÁ-

SA**  

Mobil telefonok, gameboyok, laptopok, iPodok stb:  

 Telefonokat abban az esetben használhatnak a diákok, ha „rezgő” módban van, és nem za-

varják se a sofőrt se más diákot. 

 Gameboyok, laptopok, iPodok és más lejátszók csak akkor használhatóak, ha halkra vannak 

állítva, és nem zavarják sem a sofőrt sem más gyerekeket. 

Bármi más szállítására vonatkozóan (pl. születésnapi torta) kérjük, kérjen előzetes engedélyt az 

iskolabusz koordinátortól. 

II. DIÁKOK FELELŐSSÉGE 

Az iskolabusz szolgáltatást igénybevevő diákoknak, tudniuk kell, hogy milyen magatartást kötele-

sek tanúsítaniuk. 

1) A sofőr a felelős az iskolabusz szolgáltatásért a buszban, ezért az ő utasításait be kell tartani! 

2) A sofőr jelent bármilyen magatartás problémát az iskola vezetőségének! 

3) A sofőr megváltoztathatja az ülésrendet! 

4) Amíg a busz mozgásban van, a gyermekek nem nyithatják ki az ablakokat, szállhatnak fel 

vagy le, vagy állhatnak fel a buszban! Mindenkinek ülve kell maradnia, biztonsági övekkel 

bekötve! 

5) A diákok nem dobhatnak se papírt se semmi mást a buszban el, sem ki az ablakon! 

6) A buszban tartózkodó diákoknak csendesen és udvariasan kell viselkedniük, hogy ne zavar-

ják, és tiszteletben tartsák a másikat! 

7) Kifejezetten tilos a káromkodás, veszekedés, verekedés, dohányzás, alkoholos ital vagy drog 

fogyasztása! 

8) Az iskolabuszban az étkezés a sofőr belátása szerint történhet. 

9) A diákok, akik szándékosan kárt okoznak az iskolabuszban, teljes mértékben felelősek és 

tetteikért vállalniuk kell a következményeket! 

10) Az iskolabusz elhagyásakor a diákok kötelesek betartani a sofőr utasításait. Nem szabad az 

utat keresztezni anélkül, hogy minden irányból jól láthatóan szabad nem lenne a gyalogos 

közlekedés! 



 

 

11) Csak a sofőr nyithatja és csukhatja az ajtókat! 

12) Az iskolabuszban tartozó diákok biztonságát nem szabad veszélyeztetni sem más személyek 

szállításával, sem szélsőséges időjárási és rossz útviszonyok miatt.  

 

  III. DIÁKOK MAGATARTÁSA AZ ISKOLABUSZBAN  

A buszvezetők az Iskolabusz Társaság fontos részét képezik. Ők a felelősek a diákok bizton-

ságáért és magatartásáért, amíg a buszban tartózkodnak. Elvárás, hogy a buszban utazó 

gyermekek tiszteletben tartsák a sofőr utasításait és működjenek együtt vele. 

Cél:  

Megfelelő és következetes magatartás megtanulása, amely segíti a magabiztosság elsajátítását, va-

lamint a mások, és azok tulajdonainak tiszteletben tartását. 

Irányelvek & Eljárások:  

Ha egy diák úgy dönt, hogy megszegi a szabályokat, a következő eljárás alkalmazása kerül sorra: 

 

 Első alkalom: a sofőr figyelmezteti a diákot. 

 Második alkalom: a diák más ülőhelyet kaphat - a sofőr utasítása szerint, a szülőket értesíti 

az iskolabusz koordinátor. 

 Harmadik alkalom: a szülők és az iskola vezetősége értesítést kap a diák magatartásáról 

 Negyedik alkalom: a szülők és az iskola vezetősége értesítést kap, hogy az iskolabusz szol-

gáltatás felfüggesztésre kerül meghatározott ideig, valamint a szülők kötelesek megoldani a 

gyermek iskolába juttatását. 

 

Ha a gyermek magatartása a sofőr szerint nem elfogadható, a sofőrnek nem kötelessége, hogy részt 

vegyen az eljárásban, és átirányíthatja azt az iskolabusz koordinátornak már a kezdetektől. 

Kisebb problémákkal kapcsolatban a sofőr is felveheti a kapcsolatot a szülővel vagy gondviselővel, 

mielőtt az iskolabusz koordinátornak jelentené a magatartás problémát. 

Az alábbi eljárások kerülhetnek végrehajtásra, amennyiben egy diák felfüggesztésre kerül az isko-

labusz szolgáltatás alól. 

 Az iskolabusz koordinátor dönthet egy gyermeknek a felfüggesztéséről, az iskola vezetősé-

gének értesítése után. 

 A következő indulási időpont előtt az iskolabusz koordinátornak (vagy az iskolabusz társa-

ság másik tagjának) a szülőket értesíteni kell a felfüggesztésről, valamint annak okáról. 

 Speciális extrém körülmények esetén, az iskolabusz társaság vezetője (vagy illetékes) dönt-

het úgy, hogy megtagadja egy gyermek szállítását, mielőtt az iskola vezetősége értesítve 

lenne. 

 Az iskolabusz szolgáltatás újbóli használatára akkor kerülhet sor – feltéve, ha az 5 vagy an-

nál kevesebb napról szólt – hogy ha a szülő(k), a gyermek, az iskola vezetősége és a sofőr 

(vagy illetékes) megvitatja a helyzetet és közösen megoldják a problémát. 


