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SCHOOL BUS RULES 

Any student who repeatedly violates the safety precautions and/or bus rules may be denied the privilege 

of riding the bus and will be subject to other disciplinary action. 

1. The bus assistant is the person in charge of the students on the bus, and students must 

cooperate with the assistant. 

2. Students should observe the same conduct, as in the classroom.  

3. Parents will be notified if there is continued misconduct on the bus. 

4. If students are unable to use the bus service a particular morning, their parent should notify 

the bus assistant prior to the allocated collection time. If students are unable to use the bus 

service a particular afternoon, their parent should notify the school before 2.30 pm. 

5. Students should be ready 5 minutes prior to the bus arriving at their stop. Excessive waiting 

can lead to delays in arriving at school. The bus will only wait for a maximum of 3 minutes 

for a student, after this, the assistant will make one phone call to the parent and leave. The bus 

will not return at a later time to pick up the student or stop at places not on their designated 

route. Students can be taken to other pick up points to join the bus.   

6. After school, all students must be ready and seated in the bus by 15:45. Any students that are 

not in the bus by this time may be left at school and hence will need to be collected by their 

parents. 

7. Nursery, Reception, Y1, Y2, Y3, Y4 and Y5 students are taken to their bus by their teaching 

assistants. Students in Y6 and above should go directly to their bus as soon as school finishes.  

8. Do not leave books, coats, bags or other articles on the bus.  

9. Be courteous while waiting to get on/off the bus. Do not yell, scream, push, hit, kick, fight, 

bully or tease. Rowdy behaviour and profane language or indecency of any kind is forbidden.  

10. Students should wait for the sign of the bus assistant to disembark from the bus. 

11. Each pupil must be seated immediately upon entering the bus and remain seated with seat-

belts fastened throughout the entire trip, with feet on the floor and keep the aisle or exit clear. 

The assistant is authorised to assign seats. 

12. Keep the bus clean, use bins provided and do not throw anything outside the bus window. 

13. Smoking, eating, drinking or chewing gum on the bus is prohibited due to sanitary and safety 

reasons. There is a snack trolley available for use prior to getting on the bus. Please note that 

students must not go to the ESK café before going to their bus.  

14. Students must keep all parts of their body inside the bus at all times. 

15. Students will be held responsible for any damage to the bus resulting from improper 

behaviour. 
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16. Only bus students are allowed to use the bus service. For exceptional circumstances please 

call the school office. 

17. Pets are not allowed on the bus. 

18. Students are permitted to use mobile phones and electronic devices on the bus for 

entertainment use, providing it does not disturb others, examples of this include taking 

photographs, playing music/games without using headphones, accessing internet content that 

is not appropriate. Upon arrival at school, students must leave their mobile phones in their 

lockers throughout the day. Any students using their mobile phones during the school may 

lose the privilege of using their phones on the bus.  

19. For any bus related queries, please call the school on 0392 4440375 or email 

bus@englishschoolkyrenia.org. 

It’s all about a safe ride for students to and from school. 

 
 

 

OKUL OTOBÜS KURALLARI 
 

Herhangi bir öğrenci, güvenlik önlemlerini devamlı olarak ihlal eder veya otobüs kurallarına uymazsa, 

otobüsü kullanması yasaklanabilir ve disiplin cezası alabilir. 

1. Otobüsteki öğrencilerden otobüs asistanı sorumludur. Öğrenciler, asistanının talimatlarına uymalıdır.  

2. Öğrenciler sınıfta nasıl saygılı davranıyorsa otobüste de aynı şekilde davranmalıdır.  

3. Öğrenciler uyarıldığı halde olumsuz davranışlar sergilemeye devam ederse bu velilere söylenecektir. 

4. Herhangi bir mazeretten dolayı okul otobüsünü sabah kullanmayacak öğrencinin velisi alınma 

saatinden önce, otobüs asistanına telefoniyen bilgi vermelidir. Okul otobüsünü öğlen kullanmayacak 

öğrencinin velisi gün içinde saat 14.30’dan önce okula bilgi vermelidir. 

5. Öğrenciler, otobüs gelmeden 5 dakika önce alınacakları yerde hazır olmalıdır. Çok fazla beklenilirse, 

servis okula geç varabilir. Otobus bir öğrenciyi maksimum 3 dakika bekleyecektir ve asistantan veliyi 

bir kere aradıktan sonra ayrılacaktır. Servis öğrenciyi almak için geri dönmeyecektir ve rotasında 

olmayan duraklarda durmayacaktır. VeLi çocuğunu, diğer öğrenci duraklarından birine getirebilir ve 

servise katılabilir. 

6. Okuldan ayrılışlarda, en geç 15:45’te oğrenciler otobüs’te olmalidir. Geç kalmaları durumunda 

öğrencilerin aranması velilerin sorumluluğudur. 

7. Nursery, Reception, Y1, Y2, Y3, Y4 ve Y5 sınıfları öğrencileri, öğretim asistanları tarafından otobüs 

asistanlarına teslim edilirler. Y6 ve yukarısı, dersten çıkar çıkmaz doğruca otobüse binmelidirler. 

8. Kitap, mont, çanta ve başka eşyalar otobüste bırakılmamalıdır. 
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9. Öğrenciler; bağırıp çağırmadan, çığlık atmadan birbirlerine sataşıp alay etmeden, uygunsuz 

davranışlarda bulunmadan, kavga ve gürültüden uzak durarak saygılı ve nezaket kaidelerine uygun 

bir şekilde otobüse binip aynı şekilde inmelidir.  

10. Öğrenciler, otobüs asistanının işareti olmadan otobüsten inmemelidir. 
 

11. Her öğrenci otobüse bindiğinde hemen yerine oturmalı ve emniyet kemerini tüm seyahat süresi 

boyunca takılı tutmalıdır, yerinden kalkmamalıdır. Öğrencilerin ayakları yere basar şekilde olmalı, 

çıkışlar boş tutulmalıdır. Asistan oturma yerlerini belirleyebilir. 

12. Otobüs temiz tutulmalı, çöpler kurallara uygun olarak belirlenen yerlere atılmalıdır. Camdan dışarı 

hiçbirşey atılmamalıdır.  

13. Otobüs içerisinde sakız çiğnemek, yemek yemek, sigara veya içecek içmek, sağlık, hijyen ve de 

güvenlik sebeplerinden dolayı yasaktır. Otobüslerin karşısında, otobüse binmeden yemek için kantin 

vardır. Tüm servis kullanan öğrencilerinin ESK café’sine, otobüse binmeden gitmeleri yasaktır.  

14. Öğrenciler her zaman vücutlarını otobüsün içerisinde tutmalıdır. 

15. Öğrenciler uygunsuz davranışları sonucunda oluşan zararlardan kendileri sorumludur. 

16. Okul otobüsünü yalnızca otobüs öğrencileri kullanabilirler. Onların dışındaki öğrenciler istisnai 

durumlarda otobüsü kullanmak isterlerse mutlaka okul ofisine danışmalıdırlar. 

17. Otobüse evcil hayvanların girmesi yasaktır. 
 

18. Otobüste, telefon ve elektronik cihazlar başkalarını rahatsız etmeden kullanılabilir. Okula vardığında, 

öğrenciler telefonlarını gün boyunca dolaplarında bırakmalıdır. Bu kurala uymayanlar, otobüste 

telefon kullanma iznini kaybedebilirler.  

 

19. Otobüs ile ilgili sorularınız için, 0392 4440375’i arayabilir, veya bus@englishschoolkyrenia.org 

adresine email gönderebilirsiniz. 

 

Tüm bu kurallar sizlere okul otobüsünde daha güvenli bir yolculuk sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 
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