
 

Відділ освіти Шосткинської районної державної адміністрації 

 

Ковтунівський навчально-виховний комплекс  

загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад  

Шосткинської районної ради Сумської області 

 

 

НАКАЗ 

 

29.08.2019        с. Ковтунове                                    № 06-ОД 

 

 

Про порядок експлуатації шкільних 

автобусів та підвіз учнів до місця навчання 

у 2019/2020 навчальному році 

 

На виконання розпорядження голови Шосткинської районної державної 

адміністрації № 107 від 17.03.2003 «Про затвердження районної програми 

«Шкільний автобус», наказу відділу освіти Шосткинської районної державної 

адміністрації від 02.09.2019 № 134-ОД «Про облік та порядок експлуатації 

шкільних автотранспортних засобів», з метою здійснення організованого 

підвозу дітей до місця навчання та додому, збереження автотранспортних 

засобів 

НАКАЗУЮ: 

1. Закріпити мікроавтобус ГАЗ 01040 СВ за водієм Коняєвим Л.М.,  

          1952 року народження. 

2. Закріпити мікроавтобус БАЗ ВМ 3247 АА  за водієм Ковтуном О.Ф.,   

          1958 року народження. 

3. Визначити наступні місця паркування мікроавтобусів: 

- ГАЗ 01040 СВ – гараж Ковтунівського НВК; 

- БАЗ ВМ 3247АА – гараж Ковтунівського НВК. 

4. Встановити час перебування шкільних мікроавтобусів на лінії: 

- БАЗ-АО 79, ВМ № 3247АА  - з 7.15 до 8.25 та з 14.00 до 15.20; 

- ГАЗ-32213, № 01040 СВ - з 7.00 до 8.25 та з 13.45 до 15.50 

5. Визначити наступний порядок підвозу учнів: 

     -   БАЗ-АО 79, ВМ № 3247АА : 

          Підвіз до школи: 

   І рейс – 07-30 – 07-55; 



   ІІ рейс – 07-55 – 08-20; 

       Відвіз зі школи: 

   ІІІ рейс – 14-00 – 14-25; 

   ІV рейс – 14-50 – 15-15;  

- ГАЗ-32213,  № 01040 СВ: 

         Підвіз до школи: 

 І рейс – 07-10 – 07-35; 

 ІІ рейс – 07-35 – 08-00; 

 ІІІ рейс – 8-00 – 8-25; 

   Відвіз зі школи: 

 ІV  рейс – 14-00 – 14-25; 

 V рейс – 14-55 – 15-20; 

 VІ рейс – 15-25 – 15-50. 

6. Визначити персональний склад учнів для підвозу (список додається). 

7. Надати для затвердження начальником відділу освіти Шосткинської  

          районної державної адміністрації  маршрути руху шкільних автобусів. 

8. Провести відповідні інструктажі з техніки безпеки  з водіями  

          шкільних автобусів та вихователями шкільних автобусів. 

9. Ковтуну О.Ф., Коняєву Л.М., водіям шкільних автобусів: 

1) Використовувати мікроавтобуси тільки за маршрутом, затвердженим  

          начальником відділу освіти. 

2) Забезпечити використання шкільного автотранспорту тільки за  

          призначенням. 

3) Здійснювати інші перевезення учнів тільки за попереднім письмовим  

          погодженням з начальником відділу освіти Шосткинської районної  

          державної адміністрації 

10. Відповідальність за використання шкільних автобусів не за призначенням  

          покласти на водіїв шкільних автобусів. 

11. Призначити вихователями шкільних автобусів: 

- БАЗ-АО 79, ВМ № 3247АА  -  Кузюкову О.Б., учителя початкових класів; 

- ГАЗ-32213,  № 01040 СВ -  Бондаренко В.М., бібліотекаря закладу освіти. 

12. Кузюковій О.Б., Бондаренко В.М., вихователям шкільних автобусів,  

          провести відповідні інструктажі з техніки безпеки з учнями. 

13. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, а також своєчасне  

          проведення інструктажів з техніки безпеки під час перевезення покласти  

          на вихователів шкільних автобусів. 

14. Заступнику директора  навчально-виховного комплексу з  навчально- 

          виховної  роботи  Разіній Н.М. довести даний наказ до виконавців під   

          розписку. 



15. Контроль  за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                 Лариса ЛИНОК 

 

З наказом ознайомлені:                                        Наталія РАЗІНА 

 

Валентина БОНДАРЕНКО 

Оксана КУЗЮКОВА 

Олександр КОВТУН 

Леонід КОНЯЄВ 

 

Дата ознайомлення 02.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


