1.-5. Sınıf Öğrencilerimizin Servislerde Uymaları Gereken Kurallar :
Sayın Velilerimiz ;
1- Öğrencilerimizin zamanında okula gelmelerini ve güvenli ulaşım sağlamak için; öğrencinin sabah
servise bineceği durakta en az 2 dakika önce hazır halde beklemeleri gerekmektedir.
2- Sadece İlkokul 1.sınıf öğrencileri için uyum dönemi ( sadece ilk iki hafta ) süresince araç
rehberleri, eve yaklaşıldığında kayıtlı veli telefonunu çaldırmak suretiyle ikaz gönderecektir.
3- Öğrenci servis araçlarının tamamında emniyet kemeri mevcuttur ve öğrencilerimizin emniyet ve
can güvenliği için emniyet kemeri takmaları zorunludur. Siz velilerimizden bu konuda öğrencilerimizi
uyarmalarını ve emniyet kemeri kullanmanın önemini sürekli hatırlatmalarını rica ederiz.
4- Her öğrencinin kayıtlı olduğu serviste seyahat etmesi zorunludur. Değişiklik gerektiren
durumlarda veli dilekçesi ile okul müdürlüklerine müracaat halinde araçta uygun koltuk olması
halinde mümkündür.
5- Zorunlu durum olmadıkça (yol yapımı-arıza v.b.) servis araçları güzergah değişikliği
yapmayacaktır. Bu konuda servis yetkililerine ısrar edilmemelidir.
6- Özel durumlar hariç öğrenciler inip-bindiği durak haricinde veli dilekçesi ve okul idaresinin izni
olmadan farklı noktada kesinlikle bırakılmayacaktır. Bu konuda servis aracı şoföründen talepte
bulunulmaması gerekmektedir.
7- Öğrencilerimiz servis aracında servis görevlilerini ve arkadaşlarını rahatsız edecek hareket ve
davranışlarda bulunmaması konusunda uyarılmalıdır.
8- Öğrencilerimiz servis rehberinin araç içerisinde güvenli sürüş ve servis içi güvenliği amacıyla
öğrencilerimizin oturacağı yer konusunda yapacağı değişikliğe uymak zorundadır.
9- Öğrencilerimiz servis araçlarına zarar vermemesi konusunda ikaz edilmelidir.
10- Öğrencilerimizin servis aracı kullanmayacağı zamanlar velilerimiz tarafından servis personeline
muhakkak bildirilmelidir.
11- Öğrencilerimiz araç içerisinde yüksek sesle film, müzik dinlememeli arkadaşlarının ve servis
personelinin dikkatini dağıtacak hareketler yapmamalıdır.
12- Öğrenciler herhangi bir kaza veya arıza durumunda servis personelinin ikaz ve uyarılarına
uymalıdır.
13- Yoğun kar ve buzlanma yaşandığı, kayma riskinin olduğu günlerde güvenli sürüşe izin
vermeyecek adreslerde bulunan velilerimizin şoför ile irtibat kurarak daha uygun bir yerde
beklemeleri ve araç personeline yardımcı olmaları beklenmektedir.
14- Öğrencilerimiz servis araçlarında bulunduğu sürede servis personeli ve arkadaşları ile uyum
içerisinde olmalıdır.
Çocuklarımız için gerekli hassasiyeti göstereceğiniz inancı ile işbirliğiniz için teşekkür ederiz. TED
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