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Жалпы ақпарат 

Бұл ережелер оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құрылған. Ата-аналарды 
балалармен бірге автобусты қолдану ережелерін зерттеуді сұрайды. Ережелерді 
сақтамау автобусты қолдану бағдарламасынан шығарылуға әкелуі мүмкін.  

Бұл саясат оқушылар, ата-аналар мен жүргізушілерді қоса алғанда, автобус қызметінің 

қолданушыларының қызметтері, құқығы, міндеттері мен жауапкершіліктерін 

анықтайды.  

Мақсат 

Автобус қызметінің мақсаты:  

• оқушылар, мұғалімдер мен қызметкерлерді жинап, мектепке әкелу, 

• оқушылар, мұғалімдер мен қызметкерлерді үйлеріне жеткізу, 

• оқушылар, мұғалімдер мен қызметкерлерді жинап, мектептік және сыныптан 
тыс сабақтарға апару болып табылады.  

Жетектеуші тұлға 

Әрбір оқушылары бар автобус бағыты Директор тағайындаған жетектеуші мұғалім 
немесе мектеп қызметкерінің болуын талап етеді. Ол жетектеуші қызметкер 
автобустағы балалар үшін сапардың соңына дейін жауапты. Жетектеуші қызметкер 
директордың алдында есеп беріп, осы саясатты, денсаулық пен қауіпсіздікті қорғаудың 
барлық ережелерімен Қазақстан Республикасының балаларды тасымалдаудағы 
қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау саласындағы саясатын ұстанады. 

Жетектеуші тұлға автобустағы барлық отырғандардың әрекеттері мен тәртібі және 

TAMOS жалпы қауіпсіздік саясаты немесе осы саясатқа сай өз міндеттерін дұрыс 

атқармағандығы үшін жауапты.  TAMOS саясатын, денсаулық пен қауіпсіздікті сақтау 

саясатын, балаларды қауіпсіз тасымалдауының Қазақстан Республикасының заңдары 

мен нормативті актілеріне сәйкестігін кез-келген елемеушілік тәртіптік жазалауға әкелуі 

мүмкін.  

Жетектеуші тұлға:   

• автобусқа отырғызу мен шығару ережелері  

• автобус жүргізушісінің жауапкершілігіне қатысты ережелер 

• балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету саясаты 

• төтенше жағдайлардағы әрекеттер тәртібін: 

o өрт; 

o жол-көлік оқиғасы; 

o автобустың сынуы; 

o жазатайым оқиға; 

o ауру; 

o автобустан апаттық шығару; 

o автобустың апаттық шығу есіктерін қолдану; 

o өртсөндіргішті қолдану; 

o террористік акт білуі шарт. 

Жетектеуші тұлғаның жауапкершілігі 

Жетектеуші тұлғаның міндеттері:  

• тиісті автобуста жүруге рұқсаты бар оқушылар тізімінің болуы; 

• автобус қозғалмас бұрын балаларды түгендеу; 

• оқушылардың тәртібін бақылау: 
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o оқушыларды отырғызу кезінде; 

o жиналу орнында; 

o автобусқа отыру кезінде; 

o автобустан шығу кезінде; 

o сапар уақытындағы тәртіп. 

• Сапарға шығуға  

o жүргізуші есірткі немесе ішімдіктің әсерінде болса; 

o автобустың механикалық сынуы кезінде; 

o мұндай жағдайды Директорға хабарлаған кезде тыйым салынады. 

• балаларға орын жеткілікті екендігіне көз жеткізу; 

• ешқандай сөмкелердің өту мен шығу жолдарын бөгемейтінін тексеру; 

• оқушылардың қауіпсіздік белбеуін таққандығына көз жеткізу; 

• автобус терезелерінің жабықтығын тексеру; 

• автобус қозғалысы кезінде оқушылардың тұрып тұрмауын, орын ауыстырмауын 

қамтамасыз ету; 

• автобусқа балалар отырып немесе шыққан кезде жүргізушінің өз орнында 

болуын тексеру; 

• ауа-райы жағдайлары мен жол белгілеріне сай рұқсат етілген жылдамдық 

шектеуін (60 км/ч) жүргізушінің есіне салу; 

• апаттық жағдайда жүргізушінің жылдамдықты азайтуын қадағалау; 

• жолаушылардың жүрегі айну, ауыруы немесе жарақаттануы кезінде алғашқы 

медициналық көмек көрсету; 

• тұтқынға алыну кезінде – сабырлық сақтау, оқушылардың барлық талаптарды 

орындауын қадағалау; 

• автобустан шығу кезінде оқушыларды ата-анасына табыстау; 

• автобустан шығарда оқушылар немесе олардың заттарының қалмауын тексеру. 

 

Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау саясаты 

Мектеп тоқсанына бір рет оқушыларды автобусты қолдану ережелерімен таныстыруы 
керек:  

• жиналу орындарына дұрыс әрі қауіпсіз мінез-құлық; 

• автобусқа кіру мен шығу ережелері; 

• сапар кезіндегі және  автобус аялдамасында күту тәртібі; 

• апаттық шығару рәсімдері; 

• егер:  

o өрт; 

o жол-көлік апаты; 

o автобус сынуы; 

o жазатайым жағдай; 

o ауру; 

o автобустан апаттық шығару; 

o автобустан шығуда апаттық есіктерді қолдану; 

o өртсөндіргішті қолдану; 

o террористік акт кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдері өткізілуі қажет. 
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Тоқсанына бір рет мектеп автобустарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық 

қондырғылар тексеріледі: 

• өртсөндіргіштер;  

• алғашқы көмек қорабы; 

• автобуста баланың бар екендігін білдіретін белгілер. 

Жүргізушінің жауапкершілігі 

Жүргізушілер жауапты : 

• өз міндеттерін орындауға қажет саясат пен барлық басқа да құжаттармен 

танысу; 

• жұмыс орнының сипаттамасына сай автобус жүргізушісінің міндетін атқару; 

• автобусты есірткі немесе ішімдік әсерімен жүргізбеу; 

• қауіпсіз жүргізуге кедергі келтіретін механикалық ақаулар туралы ақпарат болса, 

автобус бағытына шықпау; 

• Мына жағдайларда: 

o автобустың сынуы немесе кез-келген техникалық мәселелер болса; 

o тізімдегі оқушылардың бірінің себепсіз жоқ болуы; 

o жетектеуші тұлға мен директорға дереу хабарлау; 

o оқушының нашар тәртібі туралы жетектеуші тұлға мен директорға хабарлау 

шартында сапардан бас тартуы тиіс. 

• Саясат пен автобус жүргізушілерінің қызметтік сипаттамасына сай директордың 

жұмысты жақсартуға қатысты ұсыныстарын енгізу. 
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