Na osnovi 8. odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli, ravnatelj OŠ Duplek po predhodni obravnavi
na svetu staršev in konferenci strokovnih delvcev zavoda, izdaja naslednja
PRAVILA VARSTVA VOZAČEV na OŠ DUPLEK
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V varstvu vozačev so učenci, ki se vozijo v šolo z organiziranim prevozom in morajo čakati
po pouku na prevoz domov (v nadaljevanju: vozači).
Vključitev v varstvo vozačev je obvezna za vse učence, ki v šolskem letu dobijo karto za
avtobusni prevoz ter za učence, ki čakajo na popoldanske dejavnosti (ples, glasbena šola idr.)
Za učence, ki samovoljno zapuščajo šolski prostor, ali so v šolo prišli s kolesom, šola v času
varstva vozačev ne prevzema odgovornosti.
Učenci so v varstvu samo tisti dan in tisti čas, ki je zapisan na prijavnici.
V varstvu vozačev so tisti učenci, katere na varstvo vozačev pisno prijavijo starši.
Vključitev v varstvo vozačev je prostovoljna. Starši lahko kadarkoli pisno prijavijo in odjavijo
učenca iz varstva vozačev. Učenci, ki ne obiskujejo organiziranega varstva vozačev, morajo
takoj po končanem pouku zapustiti šolo in oditi domov oz. pridejo po njih starši.
Za učence, ki samovoljno zapuščajo šolski prostor v času pouka in varstva vozačev, šola ne
prevzema odgovornosti.
Učenci, ki so lahko v oddelku podaljšanega bivanja, niso pri varstvu vozačev, saj je za njih
poskrbljeno v oddelku podaljšanega bivanja.
Po končanem pouku, kosilu in ostalih šolskih dejavnostih gredo vozači takoj k organiziranemu
varstvu in se ne sprehajajo prosto po šoli.
Če učenec zamudi k varstvu vozačev več kot 5 minut, učitelj pa o tem ni bil predhodno
obveščen, se smatra, da ta dan ne potrebuje varstva.
Učenci se lahko nahajajo le tam, kjer določi učitelj, ki opravlja varstvo vozačev.
O varstvu vozačev se vodi Dnevnik varstva vozačev.
V varstvu učenci opravljajo domače naloge in druge aktivnosti, ki jih zanje pripravijo
odgovorni učitelji. V varstvu vozačev ni dovoljena uporaba telefonov.
Zadrževanje vozačev na hodnikih in v garderobah ni dovoljeno.
Odsotnost iz varstva vozačev morajo starši pisno opravičiti razredniku oz. učitelju v varstvu
vozačev.
Zapuščanje šole je dovoljeno samo s pisnim dovoljenjem staršev, na katerem mora biti dobro
viden datum in podpis staršev, ki ga morajo učenci izročiti učiteljici v varstvu ali razredniku
pred odhodom iz šole.
Nekaj minut pred odhodom avtobusa učenci skupaj z učiteljico odidejo do postajališča. Ob
vstopu na avtobus imajo prednost mlajši učenci.
Varstvo vozačev traja do odhoda zadnjega avtobusa (ob 14.00).
Na avtobusu se učenec primerno obnaša:
- ob vstopu in izstopu pozdravi voznika,
- med vožnjo se ne pogovarja z voznikom,
- sede na sedež in med vožnjo ne vstaja,
- priveže se z varnostnim pasom (šolsko torbo odloži na tla),
- ne kriči in ničesar ne uničuje,
- upošteva navodila voznika.
Učencu, ki pravil ne bo upošteval, se odvzame vozovnica in s tem pravica do vožnje s šolskim
avtobusom.

•

Neupoštevanje pravil, ki veljajo v času varstva vozačev, se kaznuje z vpisom v dnevnik
varstva. Pri pogostejših kršitvah šola postopa v skladu s Pravili šolskega reda in Hišnim redom
OŠ Duplek.

Sp. Duplek, 11. 9. 2017

Ravnatelj: Đano NOVAK

PRIJAVNICA K VARSTVU VOZAČEV
Podpisani/a________________________________________________________________________
,
(ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika)
stanujoč___________________________________________________________________________
,
(naslov prebivališča)
prijavljam svojega otroka oz. otroka, ki ga zastopam,
__________________________________________________________________________________
______________________________
(ime in priimek otroka)
rojenega___________________ , v šol. letu _____________ vpisanega v ____________________,
(datum rojstva)
(razred, oddelek)
v varstvo vozačev:
Ponedeljek
Torek
DA
NE
DA
(ustrezno obkroži)

NE

Sreda
DA

NE

Petek
DA

Četrtek
DA
NE

NE

Varstvo vozačev je organizirano do odhoda prvega šolskega prevoza. Ob prijavi bodite pozorni
na urnik rednega pouka, na ure dopolnilnega/dodatnega puka in na ure interesnih dejavnosti, v
katere je vaš otrok vključen. Prijavnico oddajte razredniku. Prijava velja za tekoče šolsko leto
oz. do preklica. S podpisom jamčite, da ste vi in vaš otrok seznanjena s pravili varstva vozačev
(na drugi strani prijavnice).

Kraj in datum:
zastopnika:
________________________

Podpis

staršev

oz.

zakonitega

____________________________________

