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QUY ĐỊNH  

Về việc đón trả học sinh đi xe tuyến (xe bus) 

 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ xe tuyến (xe bus) giúp cho việc đưa đón học 

sinh diễn ra an toàn, hiệu quả, Trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức ban hành 

Quy định đón trả học sinh đi xe tuyến (xe bus) như sau:         

  I. QUY ĐỊNH CHUNG 

  1. Phụ huynh Học sinh (PHHS) điền đầy đủ nội dung vào “Phiếu Đăng ký 

dịch vụ xe bus đưa đón học sinh” và nộp cho phòng Tuyển sinh của trường. Sau 

khi Bộ phận điều phối bus xác nhận sắp xếp tuyến xe thì PHHS nộp phí trước khi 

bắt đầu sử dụng dịch vụ. 

  2. Để đảm bảo đúng thời gian theo lộ trình đã được quy định, các xe đưa đón 

sẽ dừng chờ Học sinh (HS) trong vòng 02 phút tại điểm đón/trả trước khi di 

chuyển đến địa điểm tiếp theo.  

  3. Thời gian đón trả HS theo quy định của trường từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 

cụ thể như sau: 

  - Buổi sáng: Xe đón HS về đến trường muộn nhất lúc 07h15.  

  - Buổi chiều: Xe khởi hành từ trường lúc 16h30. 

  4. Nhà trường không hỗ trợ dịch vụ xe buýt đưa đón HS trong trường hợp 

HS có giờ ngoại khóa bắt đầu trước 07h15 và kết thúc sau 16h30 hàng ngày. Quý 

phụ huynh vui lòng tự đưa đón HS. 

  5. Mỗi xe được bố trí không gian và chỗ ngồi đảm bảo chỉ dành để đón học 

sinh của trường. Những người không đăng ký đi xe buýt sẽ không được lên xe trừ 

khi có sự đồng ý từ nhà trường. 

  II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH 

         1. Đưa con ra điểm đón trước từ 03 đến 05 phút. 

2. Học sinh lên xe ngồi cần tuân theo sự hướng dẫn và sắp xếp chỗ ngồi của 

Thầy/Cô quản lý xe. 

3. Học sinh khi ngồi trên xe phải thắt dây an toàn trong suốt quá trình xe di 

chuyển trên đường. 

         4. Học sinh giữ trật tự, văn minh lịch sự khi ngồi trên xe. 

         5. Học sinh có ý thức bảo vệ thiết bị, tài sản trên xe (nếu hỏng phải đền theo 

giá trị thiệt hại). 

         6. Học sinh giữ gìn vệ sinh chung trên xe. 

7. Nếu học sinh xin nghỉ học phụ Huynh phải báo trước cho Cô quản lý xe, 

bằng tin nhắn hoặc gọi điện. 

8. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, học sinh tuân thủ các biện pháp 

như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn… 
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        III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI LÁI XE 

         1. Lái xe khi vào trường đưa đón học sinh nhất thiết phải có biển số xe, số 

tuyến đúng với lộ trình xe chạy cùng logo, không có biển hiệu của khách hàng khác. 

         2. Ngay sau khi học sinh cuối cùng xuống xe, lái xe có trách nhiệm kiểm tra 

xe nhằm phát hiện hành lý, đồ dùng hay học sinh ngủ quên trên xe và thông báo 

ngay cho nhà trường và điều hành xe. 

         3. Khi vào trong trường, lái xe phải tuân thủ theo hướng dẫn của điều hành, 

cán bộ quản lý và nhân viên bảo vệ trong trường. 

        4. Tuyệt đối KHÔNG hút thuốc, nói tục, bấm còi, đốt nhang đèn cúng, rửa 

xe khi xe ở trong trường đồng thời không sử dụng những vật dụng sắc nhọn như 

dạo gập hoặc những vật dụng dễ hiểu nhầm là vũ khí trong xe và trong trường. 

         5. Trong quá trình đưa đón học sinh có vấn đề phát sinh, phải nhanh chóng 

báo về cho điều hành nhà xe và Nhà trường. 

         6. Lái xe phải nắm rõ lộ trình đón trả trước khi phục vụ, đón và trả đúng 

theo thứ tự điểm đón trả trong lộ trình. 

         7. Trước khi đón học sinh, lái xe phải kiểm tra tình trạng hoạt động xe, xe 

sạch sẽ, có đủ dây an toàn. Trong trường hợp xe nhận lệnh đón học sinh mà phát 

hiện không đủ điều kiện an toàn, phải thông báo ngay cho bộ phận điều phối bus. 

         8. Trên đường đưa và đón học sinh, lái xe không dừng xe làm việc riêng 

(mua đồ, mua xăng…) trừ trường hợp thật sự cần thiết. Trong trường hợp cần thiết, 

lái xe phải báo cáo với điều hành xe và cán bộ Nhà trường. 

        9. Khi học sinh lên xe đã ngồi ổn định, và thắt dây an toàn xe mới được 

chuyển bánh, Tuyệt đối không đi khi học sinh chưa ổn định trên xe. 

         10.Khi đỗ hẳn xe mới mở cửa xe để học sinh lên xuống xe đảm bảo an toàn 

cho học sinh lên xuống xe. 

         11. Vào những hôm thời tiết nóng, lái xe phải bật điều hòa và ngồi trên xe 

trước giờ xuất phát ít nhất là 15 phút. 

         12. Trong khu vực đón trả của trường, lái xe không được bóp còi, đi quá 

nhanh, hạn chế tốc độ tối đa là 5km/h. 

         13. Khi có nhắc nhở, góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và 

học sinh nhà trường, lái xe phải có thái độ tiếp thu và điều chỉnh phù hợp. 

         14. Các xe được phép vào trường trước 30 phút so với giờ đón quy định, xếp 

hàng theo thứ tự xe được điều hành thông báo cụ thể trước mỗi kỳ học, không 

chen, lách khỏi hàng. 

         15. Trong trường hợp ghép xe (cho học sinh xe khác lên xe của mình), lái xe 

chỉ thực hiện khi có thông báo của điều hành và cán bộ phụ trách của nhà trường. 

16. Lái xe tuyệt đối không mở cửa cho học sinh xuống dọc đường không có 

điểm trả trong lộ trình hoặc không có thông báo của điều hành và đại diện nhà trường. 

         17. Trong quá trình phục vụ học sinh, nếu có học sinh nào không tuân thủ 

nội quy đi xe buýt của Nhà trường đề ra, lái xe thông báo cho cán bộ phụ trách của 
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trường để có phương án xử lý. Lái xe tuyệt đối không có những hành vi mắng mỏ 

hoặc dọa nạt học sinh. 

         19. Lái xe KHÔNG uống rượu bia, hút thuốc, nói tục hoặc sử dụng các chất 

kích thích trong quá trình làm việc. 

        20. Khi đưa học sinh đến trường, học sinh đã xuống hết lái xe có trách 

nhiệm cùng Thầy/Cô quản lý xe ký vào biên bản bàn giao học sinh cho cán bộ nhà 

trường tiếp nhận. 

         21. Mặc đồng phục theo quy định, trang phục lịch sự, đi giày hoặc dép quai 

hậu, đầu tóc gọn gàng. 

         IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THẦY/CÔ QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN XE 

        1. Yêu cầu Thầy/Cô quản lý thông báo cho phụ huynh trước điểm đón từ 3-

5p để phụ huynh có thời gian chuẩn bị cho học sinh ra điểm đón. 

         2. Thầy/Cô quản lý đến điểm đón nếu không thấy học sinh phải thông báo 

ngay cho phụ huynh học sinh, chờ tối đa 2 phút thì cho xe khởi hành. 

         3. Sau 2 phút mà học sinh chưa có mặt, Thầy/Cô quản lý phải thông báo cho 

phụ huynh học sinh biết để phụ huynh chủ động đưa học sinh đến trường hoặc đến 

điểm đón tiếp theo và xe tiếp tục khởi hành. Báo cáo ngay cho điều hành xe, cán 

bộ phụ trách nhà trường nếu không liên lạc được với phụ huynh. 

         4. Nhắc phụ huynh và học sinh đứng đúng điểm đón và điểm trả của xe bus, 

đảm bảo an toàn khi đứng chờ xe tại điểm đón. 

       5. Khi xe đến điểm Đón/Trả phải đợi xe dừng hẳn mới được mở cửa xe cho 

học sinh Lên/Xuống. 

         6. Điểm danh tên học sinh trước khi lên xe, hướng dẫn học sinh ngồi theo sơ 

đồ đi buổi sáng và buổi chiều trên xe (ưu tiên học sinh có vấn đề sức khỏe ngồi 

trước). 

         7. Yêu cầu học sinh để ba lô, cặp sách và đồ dùng cá nhân xuống chân ghế 

và thắt dây an toàn. 

         8. Nhắc nhở lái xe khi học sinh ngồi đúng vị trí, ổn định và thắt dây an toàn 

mới cho xe chạy. 

         9. Khi đón / Trả đủ học sinh trong danh sách phải kiểm tra lại số lượng học sinh. 

         10. Trả học sinh đúng điểm theo quy định. 

         11. Khi học sinh xuống xe, phải kiểm tra lại số lượng học sinh theo danh 

sách, sau đó cùng cán bộ quản lý Nhà trường ký vào biên bản giao nhận học sinh. 

Buổi sáng giao, buổi chiều nhận đều xác nhận bằng biên bản. 

12. Yêu cầu học sinh kiểm tra đồ dùng cá nhân trước khi xuống xe. 

         13. Trang phục gọn gàng, chỉnh tề, mặc đồng phục xe bus theo quy định. 

         14. Tác phong nhanh nhẹn, niềm nở nhẹ nhàng với phụ huynh, học sinh. 
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           V. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÀ TRƯỜNG, BẢO VỆ, QUẢN 

LÝ HỌC SINH 

 1. Phối hợp chặt chẽ với Thầy/Cô quản lý, lái xe; điều tiết giao thông nơi 

cổng trường, xe bus đi vào cổng trước và đi ra cổng sau của trường, đảm bảo an 

toàn cho học sinh trong quá trình lên xuống xe. 

       2. Giáo viên được giao có trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận bàn giao học 

sinh với Thầy/Cô quản lý khi học sinh đã lên và xuống xe đầy đủ. 

VI. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯA ĐÓN HỌC SINH 

1. Tất cả các xe đều được nhận diện bằng Logo của Trường Xanh Tuệ Đức 

dán hai bên, trước và sau kính mỗi xe; số xe dán vào các xe. 

2. Phương Tiện vận chuyển là dòng xe 16, 29 và 45 chỗ, đều là các dòng xe 

mới, đủ điều kiện an toàn và được Công ty thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa, 

kiểm định chất lượng đầy đủ. 

3. Trên xe được trang bị GPS, Camera, túi cứu thương, bình cứu hỏa, túi ni 

lông, búa thoát hiểm. 

4. Xe đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, và các loại giấy tờ khác 

theo quy định của pháp luật. 

   VI. LIÊN HỆ 

  1.Mỗi xe có 01 Thầy/Cô quản lý phụ trách đưa đón HS. Phụ huynh có thể 

gọi điện cho giáo viên phụ trách theo xe khi có nhu cầu. Thông tin liên hệ sẽ được 

thông báo cho phụ huynh kèm theo số xe và thời gian đón trả. 

  2. Mọi vấn đề và câu hỏi liên quan đến đăng ký, lộ trình xe, hủy dịch vụ, 

biểu phí sẽ được hướng dẫn, giải đáp bởi Bộ phận xe bus qua số Tổng đài: 

0834.699.699 bấm 104. 

Trên đây là quy định về việc đón trả học sinh đi xe Bus Trường Tiểu học và 

THCS xanh Tuệ Đức. Đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện và chịu 

trách nhiệm trước nhà trường, phụ huynh và pháp luật nếu để xảy ra sự cố. 

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 202… 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

PHẠM TUẤN ĐẠT 
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