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Вътрешен правилник  

 

1. Правила на поведение на децата, ползващи услугата на училищен 

транспорт 

 
 

 

● Закопчавам колана си, като той остава закопчан по време на цялото пътуването. 

● Поставям раницата си и личните си вещи си по начин, по който не преча на 

преминаването в автобуса. 

● Не се местя в автобуса и оставам седнал, с лице към пътя, докато автобуса е в 

движение. 

● Спазвам указанията, които ми дава придружителят и шофьорът. 

● Не преча на водача на автобуса. 

● Отнасям се с уважение към водача, придружителя и съучениците ми. 

● Не вдигам шум, не се блъскам и не се бия. 

● Не викам и не обиждам. 

● Не си играя с предмети и не хвърлям предмети в автобуса. 

● Пазя автобуса : всяка повреда ( графити, кражба, оставени боклуци, др.) ще бъде 

санкционирана. 

● Не си играя с дръжките на вратите 

● Не ям и не пия в автобуса. 

● Чакам  окончателното спиране на автобуса, за да се кача или сляза, без да се 

блъскам. 

 

В случай на констатирана проява на недисциплинираност, неспазване на правилата за 

сигурност, непристойно поведение или умишлени повреди, ще бъдат наложени 

санкции за съответното дете.  

 

2. Напомняне на правилата за родителите и всички ползватели на 

услугата на училищен транспорт  
 

 

● В случай на отсъствие и неизползване по изключение на услугата училищен 

транспорт, родителите трябва да уведомят лично придружителя(ката) най-късно 

преди часа, посочен за вземане на детето от адреса или преди тръгване на 

автобуса от училището. Напомня се, че в случай на неявяване на детето на 

предвиденото място на вземане, автобусът изчаква 2 минути преди да продължи 

по маршрута.  
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