Brezplačna avtobusna vozovnica
Učenci in učenke prejmejo na šoli brezplačno avtobusno vozovnico, s katero v času
šolanja (od septembra do junija, od 2. oz. 6. razreda do 9. razreda) koristijo
prevoze, v kolikor je njihovo bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km oz. je
njihova šolska pot označena kot nevarna pot (o čemer presodi pristojni organ za
preventivo v cestnem prometu). Prevoze opravlja podjetje, ki ga izbere MO Kranj,
trenutno Arriva.
Stroške prevoza, za učence iz našega šolskega okoliša, krije MO Kranj.
Učenci iz ostalih občin pa zaprosijo za brezplačne karte v svojih občinah.
Ob prehodu učencev v 6. razred iz podružničnih šol Goriče in Trstenik na
obe šoli v Kranj, vse postopke v zvezi z vozovnicami uredimo v šoli.
Učenci prejmejo vozno karto na začetku septembra v 6. razredu in jo
vrnejo zadnji šolski dan v 9. razredu.
Prav tako uredimo na šoli vse postopke za učence podružnične šole v
Goričah oz. na Trsteniku (za tiste, ki so vozači - od 2. razreda naprej).
Učenci naj skrbno spravijo vozovnico, saj bodo uporabljali isto vozovnico
tudi od 6. razreda naprej.
V primeru izgubljene ali poškodovane, nedelujoče vozovnice se oglasite na
Avtobusni postaji Kranj – Alpetour/Arriva.
V ostalih, res izjemnih primerih, lahko starši oddajo prošnjo v tajništvo šole. V
kolikor bo s strani MO Kranj prošnja odobrena, bomo vozovnico naročili in učenec
jo prejme v šoli. V prošnji poleg podatkov, kdo in za koga vlaga prošnjo, navedite
še razloge (selitev, ločitev...) in časovno obdobje ter relacijo. Ne pozabite pripisati
datuma rojstva učenca, naslov in razred. V primeru, da bi brezplačno vozovnico
učenec potreboval tudi naslednje šolsko leto, je potrebno prošnjo ponovno oddati
konec meseca junija, če želite, da bi učenec imel delujočo vozovnico že na začetku
septembra v naslednjem šolskem letu – seveda, če bo ponovno odobrena s strani
MO Kranj.
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