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PPrreeffaaccee  
  
CCAALLIIFFOORRNNIIAA  EEDDUUCCAATTIIOONN  CCOODDEE  3399883311..33..  

  

CCAA  EEdduucc  CCooddee  §§  3399883311..33  ((22001177))      

((aa))  TThhee  ccoouunnttyy  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  sscchhoooollss,,  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  aa  sscchhooooll  ddiissttrriicctt,,  aa  cchhaarrtteerr  sscchhooooll,,  oorr  

tthhee  oowwnneerr  oorr  ooppeerraattoorr  ooff  aa  pprriivvaattee  sscchhooooll  tthhaatt  pprroovviiddeess  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  oorr  ffrroomm  aa  sscchhooooll  oorr  sscchhooooll  

aaccttiivviittyy  sshhaallll  pprreeppaarree  aa  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ssaaffeettyy  ppllaann  ccoonnttaaiinniinngg  pprroocceedduurreess  ffoorr  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  ttoo  

ffoollllooww  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffee  ttrraannssppoorrtt  ooff  ppuuppiillss..  TThhee  ppllaann  sshhaallll  bbee  rreevviisseedd  aass  rreeqquuiirreedd..  TThhee  ppllaann  sshhaallll  

aaddddrreessss  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

((11))  DDeetteerrmmiinniinngg  iiff  ppuuppiillss  rreeqquuiirree  eessccoorrtt  ppuurrssuuaanntt  ttoo  ppaarraaggrraapphh  ((11))  ooff  ssuubbddiivviissiioonn  ((dd))  ooff  SSeeccttiioonn  

2222111122  ooff  tthhee  VVeehhiiccllee  CCooddee..  

  

((22))  ((AA))  PPrroocceedduurreess  ffoorr  aallll  ppuuppiillss  iinn  pprreekkiinnddeerrggaarrtteenn,,  kkiinnddeerrggaarrtteenn,,  aanndd  ggrraaddeess  11  ttoo  88,,  iinncclluussiivvee,,  ttoo  

ffoollllooww  aass  tthheeyy  bbooaarrdd  aanndd  eexxiitt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  sscchhooooll  bbuuss  aatt  eeaacchh  ppuuppiill’’ss  sscchhooooll  bbuuss  ssttoopp..  

  

((BB))  NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh  rreeqquuiirreess  aa  ccoouunnttyy  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  sscchhoooollss,,  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  aa  

sscchhooooll  ddiissttrriicctt,,  aa  cchhaarrtteerr  sscchhooooll,,  oorr  tthhee  oowwnneerr  oorr  ooppeerraattoorr  ooff  aa  pprriivvaattee  sscchhooooll  tthhaatt  pprroovviiddeess  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  oorr  ffrroomm  aa  sscchhooooll  oorr  sscchhooooll  aaccttiivviittyy,,  ttoo  uussee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  aann  oonnbbooaarrdd  sscchhooooll  bbuuss  

mmoonniittoorr,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ddrriivveerr,,  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh..  

  

((33))  BBooaarrddiinngg  aanndd  eexxiittiinngg  aa  sscchhooooll  bbuuss  aatt  aa  sscchhooooll  oorr  ootthheerr  ttrriipp  ddeessttiinnaattiioonn..  

  

((44))  PPrroocceedduurreess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aa  ppuuppiill  iiss  nnoott  lleefftt  uunnaatttteennddeedd  oonn  aa  sscchhooooll  bbuuss,,  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss,,  

oorr  yyoouutthh  bbuuss..  

  

((55))  PPrroocceedduurreess  aanndd  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ddeessiiggnnaattiinngg  aann  aadduulltt  cchhaappeerroonnee,,  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ddrriivveerr,,  ttoo  aaccccoommppaannyy  

ppuuppiillss  oonn  aa  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss..    

  

((bb))  AA  ccuurrrreenntt  ccooppyy  ooff  aa  ppllaann  pprreeppaarreedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  ssuubbddiivviissiioonn  ((aa))  sshhaallll  bbee  rreettaaiinneedd  bbyy  eeaacchh  sscchhooooll  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ppllaann  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  rreeqquueesstt  ttoo  aann  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  

HHiigghhwwaayy  PPaattrrooll..  

  

CCAALLIIFFOORRNNIIAA  EEDDUUCCAATTIIOONN  CCOODDEE  3399883311..55..  

  

((aa))  AAllll  ppuuppiillss  iinn  pprreekkiinnddeerrggaarrtteenn,,  kkiinnddeerrggaarrtteenn,,  aanndd  ggrraaddeess  11  ttoo  1122,,  iinncclluussiivvee,,  iinn  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee  

sscchhooooll  wwhhoo  aarree  ttrraannssppoorrtteedd  iinn  aa  sscchhooooll  bbuuss  oorr  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss  sshhaallll  rreecceeiivvee  iinnssttrruuccttiioonn  iinn  

sscchhooooll  bbuuss  eemmeerrggeennccyy  pprroocceedduurreess  aanndd  ppaasssseennggeerr  ssaaffeettyy..  TThhee  ccoouunnttyy  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  sscchhoooollss,,  
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ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt,,  oorr  oowwnneerr//ooppeerraattoorr  ooff  aa  pprriivvaattee  sscchhooooll,,  aass  aapppplliiccaabbllee,,  sshhaallll  

eennssuurree  tthhaatt  tthhee  iinnssttrruuccttiioonn  iiss  pprroovviiddeedd  aass  ffoolllloowwss::  

((11))  UUppoonn  rreeggiissttrraattiioonn,,  tthhee  ppaarreennttss  oorr  gguuaarrddiiaannss  ooff  aallll  ppuuppiillss  nnoott  pprreevviioouussllyy  ttrraannssppoorrtteedd  iinn  aa  sscchhoooollbbuuss  

oorr  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss  aanndd  wwhhoo  aarree  iinn  pprreekkiinnddeerrggaarrtteenn,,  kkiinnddeerrggaarrtteenn,,  aanndd  ggrraaddeess  11  ttoo  66,,  

iinncclluussiivvee,,  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  wwrriitttteenn  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  sscchhoooollbbuuss  ssaaffeettyy..  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaallll  

iinncclluuddee,,  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

((AA))  AA  lliisstt  ooff  sscchhoooollbbuuss  ssttooppss  nneeaarr  eeaacchh  ppuuppiill’’ss  hhoommee..  

((BB))  GGeenneerraall  rruulleess  ooff  ccoonndduucctt  aatt  sscchhoooollbbuuss  llooaaddiinngg  zzoonneess..  

((CC))  RReedd  lliigghhtt  ccrroossssiinngg  iinnssttrruuccttiioonnss..  

((DD))  SScchhoooollbbuuss  ddaannggeerr  zzoonnee..  

((EE))  WWaallkkiinngg  ttoo  aanndd  ffrroomm  sscchhoooollbbuuss  ssttooppss..  

((22))  AAtt  lleeaasstt  oonnccee  iinn  eeaacchh  sscchhooooll  yyeeaarr,,  aallll  ppuuppiillss  iinn  pprreekkiinnddeerrggaarrtteenn,,  kkiinnddeerrggaarrtteenn,,  aanndd  ggrraaddeess  11  ttoo  88,,  

iinncclluussiivvee,,  wwhhoo  rreecceeiivvee  hhoommee--ttoo--sscchhooooll  ttrraannssppoorrttaattiioonn  sshhaallll  rreecceeiivvee  ssaaffeettyy  iinnssttrruuccttiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess,,  

bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  pprrooppeerr  llooaaddiinngg  aanndd  uunnllooaaddiinngg  pprroocceedduurreess,,  iinncclluuddiinngg  eessccoorrttiinngg  bbyy  tthhee  ddrriivveerr,,  

hhooww  ttoo  ssaaffeellyy  ccrroossss  tthhee  ssttrreeeett,,  hhiigghhwwaayy,,  oorr  pprriivvaattee  rrooaadd,,  iinnssttrruuccttiioonn  oonn  tthhee  uussee  ooff  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  

ssyysstteemmss,,  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  ppaarraaggrraapphh  ((33)),,  pprrooppeerr  ppaasssseennggeerr  ccoonndduucctt,,  bbuuss  eevvaaccuuaattiioonn,,  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  

eemmeerrggeennccyy  eeqquuiippmmeenntt..  IInnssttrruuccttiioonn  aallssoo  mmaayy  iinncclluuddee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ppaasssseennggeerrss  sseeaatteedd  nneexxtt  ttoo  aann  

eemmeerrggeennccyy  eexxiitt..  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinnssttrruuccttiioonn,,  ppuuppiillss  sshhaallll  eevvaaccuuaattee  tthhee  sscchhoooollbbuuss  tthhrroouugghh  eemmeerrggeennccyy  

eexxiitt  ddoooorrss..  

((33))  IInnssttrruuccttiioonn  oonn  tthhee  uussee  ooff  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss,,  wwhheenn  aa  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemm  iiss  

iinnssttaalllleedd,,  sshhaallll  iinncclluuddee,,  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

((AA))  PPrrooppeerr  ffaasstteenniinngg  aanndd  rreelleeaassee  ooff  tthhee  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemm..  

((BB))  AAcccceeppttaabbllee  ppllaacceemmeenntt  ooff  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  oonn  ppuuppiillss..  

((CC))  TTiimmeess  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  sshhoouulldd  bbee  ffaasstteenneedd  aanndd  rreelleeaasseedd..  

((DD))  AAcccceeppttaabbllee  ppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  wwhheenn  nnoott  iinn  uussee..  

((44))  PPrriioorr  ttoo  ddeeppaarrttuurree  oonn  aa  sscchhooooll  aaccttiivviittyy  ttrriipp,,  aallll  ppuuppiillss  rriiddiinngg  oonn  aa  sscchhoooollbbuuss  oorr  sscchhooooll  ppuuppiill  

aaccttiivviittyy  bbuuss  sshhaallll  rreecceeiivvee  ssaaffeettyy  iinnssttrruuccttiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  llooccaattiioonn  ooff  eemmeerrggeennccyy  

eexxiittss,,  aanndd  llooccaattiioonn  aanndd  uussee  ooff  eemmeerrggeennccyy  eeqquuiippmmeenntt..  IInnssttrruuccttiioonn  aallssoo  mmaayy  iinncclluuddee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  

ppaasssseennggeerrss  sseeaatteedd  nneexxtt  ttoo  aann  eemmeerrggeennccyy  eexxiitt..  

((bb))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaallll  bbee  ddooccuummeenntteedd  eeaacchh  ttiimmee  tthhee  iinnssttrruuccttiioonn  rreeqquuiirreedd  bbyy  ppaarraaggrraapphh  

((22))  ooff  ssuubbddiivviissiioonn  ((aa))  iiss  ggiivveenn::  

((11))  NNaammee  ooff  sscchhooooll  ddiissttrriicctt,,  ccoouunnttyy  ooffffiiccee  ooff  eedduuccaattiioonn,,  oorr  pprriivvaattee  sscchhooooll..  

((22))  NNaammee  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  sscchhooooll..  

((33))  DDaattee  ooff  iinnssttrruuccttiioonn..  

((44))  NNaammeess  ooff  ssuuppeerrvviissiinngg  aadduullttss..  

((55))  NNuummbbeerr  ooff  ppuuppiillss  ppaarrttiicciippaattiinngg..  

((66))  GGrraaddee  lleevveellss  ooff  ppuuppiillss..  

((77))  SSuubbjjeeccttss  ccoovveerreedd  iinn  iinnssttrruuccttiioonn..  

((88))  AAmmoouunntt  ooff  ttiimmee  ttaakkeenn  ffoorr  iinnssttrruuccttiioonn..  

((99))  BBuuss  ddrriivveerr’’ss  nnaammee..  

((1100))  BBuuss  nnuummbbeerr..  

((1111))  AAddddiittiioonnaall  rreemmaarrkkss..  

TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeccoorrddeedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  ssuubbddiivviissiioonn  sshhaallll  rreemmaaiinn  oonn  ffiillee  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  oorr  ccoouunnttyy  

ooffffiiccee,,  oorr  aatt  tthhee  sscchhooooll,,  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  iinnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  

iinnssppeeccttiioonn  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  HHiigghhwwaayy  PPaattrrooll..    
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PPllaann  RReeqquuiirreemmeennttss  
  
TThhee  PPiittttssbbuurrgg  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccrreeaattee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ppllaann  tthhaatt  

iinncclluuddeess::    

  

  PPrroocceedduurreess  ffoorr  ssttuuddeennttss  ttoo  bbooaarrdd  aanndd  eexxiitt  tthhee  sscchhooooll  bbuuss  ssaaffeellyy::  

  

  CCllaarriiffiieess  tthhaatt  tthhee  ssaaffeettyy  ppllaann  sshhaallll  nnoott  rreeqquuiirree  tthhee  uussee  ooff  aann  oonn--bbooaarrdd  mmoonniittoorr  oonn  tthhee  sscchhooooll  

bbuuss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ddrriivveerr..  

  

  PPrroovviissiioonnss  ffoorr  tthhee  ppllaann  ttoo  bbee  rreettaaiinneedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt,,  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  

aann  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  HHiigghhwwaayy  PPaattrrooll  ((CCHHPP))::  

  

  AAuutthhoorriizzeess  sscchhooooll  bbuuss  ddrriivveerrss  ttoo  ssttoopp  tthhee  bbuuss  ttoo  llooaadd  oorr  uunnllooaadd  ppuuppiillss  wwiitthhoouutt  aaccttiivvaattiinngg  tthhee  

aammbbeerr,,  ffllaasshhiinngg  rreedd  ssiiggnnaall  lliigghhttss  aanndd  ssttoopp  ssiiggnnaall  aarrmm  aass  ssppeecciiffiieedd  bbyy  llaaww,,  aanndd  aafftteerr  

ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  CCHHPP..  

  

TThhiiss  ppllaann  mmuusstt  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  eeaacchh  sscchhooooll  aanndd  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  bbyy  tthhee  CCHHPP  uuppoonn  

rreeqquueesstt..  

  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  SSaaffeettyy  PPllaann  

  
    TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  MMiissssiioonn  SSttaatteemmeenntt  

  

PPrroovviiddee  oouuttssttaannddiinngg  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  ttoo  oouurr  ssttuuddeennttss,,  ppaarreennttss  aanndd  sscchhoooollss;;  pprroovviiddee  tthhee  ssaaffeesstt,,  

eeffffiicciieenntt  aanndd  mmoosstt  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  sseerrvviiccee::  ttoo  iimmpprroovvee  sseellff  tthhrroouugghh  ppeerrssoonnaall  aanndd  

pprrooffeessssiioonnaall  ggrroowwtthh  ooppppoorrttuunniittiieess::  aanndd  ccoonnttiinnuuaallllyy  ddeevveelloopp  aa  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  

ccoonndduucciivvee  ttoo  aacchhiieevviinngg  oouurr  mmiissssiioonn..  

  

                                              DDiirreeccttoorr  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  

  

          WWhhoo  RReeqquuiirreess  EEssccoorrtt  aaccrroossss  tthhee  RRooaaddwwaayy??  

  
SSttuuddeennttss  eennrroolllleedd  iinn  PPiittttssbbuurrgg  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  iinn  pprree--sscchhooooll,,  eelleemmeennttaarryy,,  mmiiddddllee//jjuunniioorr  hhiigghh  

sscchhoooollss,,  nneeeeddiinngg  ttoo  ccrroossss  tthhee  ssttrreeeett  oonn  wwhhiicchh  tthhee  bbuuss  iiss  ssttooppppeedd,,  sshhaallll  bbee  eessccoorrtteedd  bbyy  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr..  

  

AAddddiittiioonnaallllyy,,  ddrriivveerrss  sshhaallll  aasskk  ssttuuddeennttss  aatt  eeaacchh  ssttoopp  iiff  tthheeyy  mmuusstt  ccrroossss  tthhee  ssttrreeeett  oonn  wwhhiicchh  tthhee  bbuuss  iiss  

ssttooppppeedd  ttoo  rreeaacchh  tthheeiirr  ddeessttiinnaattiioonn..    IIff  ssoo,,  tthhee  ssttuuddeennttss  ccrroossssiinngg  tthhee  ssttrreeeett  wwiillll  bbee  eessccoorrtteedd..    EEaacchh  

ssttuuddeenntt  bbeeiinngg  eessccoorrtteedd  aaccrroossss  tthhee  ssttrreeeett  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccrroossss  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  ddrriivveerr  aafftteerr  

uunnllooaaddiinngg  ffrroomm  tthhee  bbuuss  aanndd  ccrroossssiinngg  iinn  tthhee  ffrroonntt  bbeettwweeeenn  tthhee  ddrriivveerr  aanndd  tthhee  bbuuss..  
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              RReedd  LLiigghhtt  CCrroossssiinngg  IInnssttrruuccttiioonnss  

  

TThhee  sscchhooooll  bbuuss  ccrroossssiinngg  lliigghhtt  ssyysstteemm  ((aammbbeerr  lliigghhttss,,  rreedd  lliigghhttss  aanndd  ccrroossssiinngg  aarrmm))  sshhaallll  bbee  aaccttiivvaatteedd,,  aass  

rreeqquuiirreedd,,  wwhheenn  tthhee  bbuuss  iiss  ssttooppppeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  llooaaddiinngg  aanndd  uunnllooaaddiinngg  ssttuuddeennttss  iiff  tthhee  sscchhooooll  bbuuss  

iiss  ppaarrkkeedd  oonn  aa  hhiigghhwwaayy  oorr  pprriivvaattee  rrooaadd,,  uunnlleessss  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  aa  ttrraaffffiicc  ooffffiicceerr..  

  

TThhee  lliigghhttss  DDOO  NNOOTT  aallllooww  ssttuuddeennttss  ttoo  ccrroossss  tthhee  rrooaaddwwaayy  oorr  hhiigghhwwaayy  uunnlleessss  tthhee  ddrriivveerr  hhaass  ggiivveenn  tthhee  

ssttuuddeenntt  ddiirreeccttiioonn  tthhaatt  iitt  iiss  ssaaffee  ttoo  ccrroossss..    SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  ccuurrbb  oorr  ssiiddeewwaallkk  uunnttiill  tthhee  

sscchhooooll  bbuuss  ddrriivveerr  ggiivveess  ddiirreeccttiioonn  tthhaatt  iitt  iiss  ssaaffee  ttoo  ccrroossss..    SSttuuddeennttss  aarree  nneevveerr  ttoo  ccrroossss  tthhee  rrooaaddwwaayy  oorr  

hhiigghhwwaayy  bbeehhiinndd  tthhee  bbuuss  uunnlleessss  ccrroossssiinngg  aatt  aann  ooffffiicciiaall  ttrraaffffiicc  lliigghhtt..    TThhee  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  tthhee  ddrriivveerr  mmuusstt  

aaccttiivvaattee  tthhee  rreedd  ffllaasshhiinngg  lliigghhtt  iiss  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  aarrrriivvee  aanndd  ddeeppaarrtt  tthheeiirr  

ddeessiiggnnaatteedd  bbuuss  ssttooppss  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..      

  

              GGeenneerraall  PPaasssseennggeerr  SSaaffeettyy  

  

OOnnllyy  aauutthhoorriizzeedd  bbuuss  rriiddeerrss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rriiddee  tthhee  bbuuss,,  aanndd  tthheeyy  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggeett  oonn  

aanndd  ooffff  aatt  tthheeiirr  ddeessiiggnnaatteedd  ssttoopp  oorr  ootthheerr  ttrriipp  ddeessiiggnnaattiioonn..    AAnn  aauutthhoorriizzeedd  bbuuss  rriiddeerr  wwhhoo  ddeessiirreess  ttoo  

ggeett  ooffff  tthhee  bbuuss  aatt  aa  ssttoopp  ootthheerr  tthhaann  tthhee  nnoorrmmaall  ssttoopp  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  aa  nnoottee  ssiiggnneedd  bbyy  hhiiss  oorr  hheerr  

ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  aanndd  tthhee  PPrriinncciippaall  oorr  tthheeiirr  ddeessiiggnneeee..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  nnoott  aauutthhoorriizzeedd  bbuuss  rriiddeerrss  

wwiillll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rriiddee  tthhee  bbuuss  eevveenn  ttoo  aaccccoommppaannyy  aann  aauutthhoorriizzeedd  rriiddeerr  ttoo  oorr  ffrroomm  sscchhooooll..  

  

  

  

  

                      SScchhooooll  BBuuss  RRuulleess  

  
11..  FFoollllooww  aallll  iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr..  

22..  AArrrriivvee  aatt  tthhee  bbuuss  ssttoopp  ffiivvee  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  tthhee  bbuuss  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  aarrrriivvee..    AAfftteerr  tthhee  bbuuss  aarrrriivveess  

aanndd  bbeeffoorree  bbooaarrddiinngg,,  ffoorrmm  aa  ssiinnggllee  lliinnee  33  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  ccuurrbb,,  aanndd  TTeenn  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  ooff  

tthhee  bbuuss  aanndd  wwaaiitt  ffoorr  tthhee  ddoooorrss  ttoo  ooppeenn..    ((TThhee  bbuuss  wwiillll  nnoott  wwaaiitt  ffoorr  ssttuuddeennttss  aatt  aannyy  ssttoopp..))  

33..  EEnntteerr  aanndd  lleeaavvee  tthhee  bbuuss  iinn  aann  oorrddeerrllyy  mmaannnneerr..  

44..  FFiillll  sseeaattss  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr  aanndd  rreemmaaiinn  iinn  yyoouurr  sseeaatt  wwhhiillee  oonn  tthhee  bbuuss..    

55..  AAllwwaayyss  bbee  ccoouurrtteeoouuss  ttoo  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr  aanndd  ffeellllooww  ssttuuddeennttss..  

66..  RReeppoorrtt  aannyy  vvaannddaalliissmm  oorr  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  bbuuss  ttoo  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr..  

77..  RReeppoorrtt  lloosstt  oorr  ffoouunndd  aarrttiicclleess  ttoo  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr..  

88..  WWhheenn  ggeettttiinngg  ooffff  tthhee  bbuuss,,  ccrroossss  tthhee  ssttrreeeett  iinn  tthhee  ccrroosssswwaallkk  oorr  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  

ddrriivveerr..    NNeevveerr  ccrroossss  tthhee  ssttrreeeett  bbeehhiinndd  tthhee  bbuuss..  

99..  DDoo  nnoott  ““ssaavvee””  sseeaattss  ffoorr  ootthheerr  ppaasssseennggeerrss..  

1100..  DDoo  nnoott  ssppeeaakk  lloouuddllyy  wwhhiillee  oonn  tthhee  bbuuss..    SSppeeaakk  qquuiieettllyy  oorr  nnoott  aallll..  

1111..  DDoo  nnoott  ttaallkk  ttoo  tthhee  ddrriivveerr  eexxcceepptt  wwhheenn  nneecceessssaarryy..  

1122..  DDoo  nnoott  uussee  pprrooffaanniittyy  oorr  aabbuussiivvee  llaanngguuaaggee..  
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1133..  DDoo  nnoott  eeaatt  oorr  ddrriinnkk  wwhhiillee  oonn  tthhee  bbuuss..  

1144..  DDoo  nnoott  ppuutt  yyoouurr  hheeaadd,,  aarrmmss  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  yyoouurr  bbooddyy  oouuttssiiddee  tthhee  bbuuss  aatt  aannyy  ttiimmee..  

1155..  DDoo  nnoott  lliitttteerr  oorr  ddaammaaggee  tthhee  bbuuss..    PPaarreennttss  mmuusstt  ppaayy  ffoorr  ddaammaaggee  ccaauusseedd  bbyy  vvaannddaalliissmm..  

1166..  DDoo  nnoott  tthhrrooww  aannyytthhiinngg  oonn  tthhee  bbuuss..      

1177..  DDoo  nnoott  bbrriinngg  aanniimmaallss  oorr  ootthheerr  ppeettss  oonn  tthhee  bbuuss..    PPrrooppeerrllyy  lliicceennsseedd  gguuiiddee  ddooggss  aarree  tthhee  

eexxcceeppttiioonn..  

1188..  DDoo  nnoott  bbrriinngg  sskkaatteebbooaarrddss,,  rraaddiiooss,,  ttaappee  ppllaayyeerrss  oorr  aannyy  ootthheerr  ttyyppeess  ooff  sstteerreeoo  eeqquuiippmmeenntt  oonn  tthhee  

bbuuss..  

1199..  DDoo  nnoott  ooppeenn  oorr  uussee  eemmeerrggeennccyy  eexxiittss  eexxcceepptt  iinn  aann  eemmeerrggeennccyy..  

              

      TThhee  ddrriivveerr  ooff  aa  sscchhooooll  bbuuss  sshhaallll  nnoott  eejjeecctt  aannyy  sscchhooooll  ppuuppiill  uunnlleessss  tthhee  ppuuppiill  iiss  ggiivveenn  iinnttoo  ccuussttooddyy                              

ooff  aa  ppaarreenntt  oorr  aannyy  ppeerrssoonn  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  ppaarreenntt  oorr  sscchhooooll..  ((1133  CCCCRR  11221177))  

  

  

              SSeeaattiinngg  CCaappaacciittyy  

  

CCaalliiffoorrnniiaa  rreegguullaattiioonnss  rreeqquuiirree  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppaasssseennggeerrss  ((eexxcclluuddiinngg  iinnffaannttss  iinn  aarrmmss))  sshhaallll  

nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssaaffee  aanndd  aaddeeqquuaattee  sseeaattiinngg  ssppaacceess,,  oorr  ffoorr  sscchhooooll  bbuusseess,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

ppaasssseennggeerrss  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  sseeaattiinngg  ccaappaacciittyy  rraattiinngg  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  HHiigghhwwaayy  PPaattrrooll  

VVeehhiiccllee  IInnssppeeccttiioonn  AApppprroovvaall  CCeerrttiiffiiccaattee  ((1133  CCCCRR  11221177))    

  

AAnnyy  BBooaarrdd  mmeemmbbeerr,,  eemmppllooyyeeee  oorr  ootthheerr  ppeerrssoonn  wwhhoo  kknnoowwiinnggllyy  ooppeerraatteess  oorr  ppeerrmmiittss  ooppeerraattiioonn  ooff  

aa  sscchhooooll  bbuuss  iinn  eexxcceessss  ooff  iittss  sseeaattiinngg  ccaappaacciittyy  iiss  gguuiillttyy  ooff  aa  mmiissddeemmeeaannoorr..      

HHoowweevveerr,,  EEdduuccaattiioonn  CCooddee  3399883344  aauutthhoorriizzeess  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  aaddoopptt  ppoolliiccyy  tthhaatt  aalllloowwss  sseeaattiinngg  

ccaappaacciittiieess  ttoo  bbee  eexxcceeeeddeedd  iinn  ccaasseess  ooff  eemmeerrggeennccyy  ((EEdduuccaattiioonn  CCooddee  3399883344))..    

  

SScchhooooll  bbuusseess  ppuurrcchhaasseedd  oorr  lleeaasseedd  ffoorr  uussee  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa  mmuusstt  bbee  eeqquuiippppeedd  aatt  aallll  ddeessiiggnnaatteedd  

sseeaattiinngg  ppoossiittiioonnss  wwiitthh  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ppeellvviicc  aanndd  uuppppeerr  ttoorrssoo  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemm  wwhheenn  tthhee  

bbuuss  iiss  aa  TTyyppee  22  bbuuss  mmaannuuffaaccttuurreedd  oonn  oorr  aafftteerr  JJuullyy  11,,  22000044,,  oorr  aa  TTyyppee  11  bbuuss  mmaannuuffaaccttuurreedd  oonn  oorr  

aafftteerr  JJuullyy  11,,  22000055..    ((DDeeffiinniittiioonnss  ooff  TTyyppee  11  aanndd  TTyyppee  22  bbuusseess  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  1133  CCCCRR  11220011))..  

  

TThhee  SSttaattee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  ttoo  aaddoopptt  rreegguullaattiioonnss  rreeqquuiirriinngg  ppaasssseennggeerrss  ttoo  uussee  ppaasssseennggeerr  

rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  wwhheenn  ssuucchh  ssyysstteemmss  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  bbuusseess..    ((EEdduuccaattiioonn  CCooddee  3388004477..66))      

  

AAllll  ppaasssseennggeerrss  iinn  aa  sscchhooooll  bbuuss  tthhaatt  iiss  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss,,  sshhaallll  uussee  tthhee  

ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemm..    AAllll  ppuuppiillss  sshhaallll  bbee  iinnssttrruucctteedd  iinn  aann  aaggee--aapppprroopprriiaattee  mmaannnneerr  iinn  tthhee  

uussee  ooff  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss..  

  

TThhee  iinnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  iinncclluuddee,,  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn::  

  

PPrrooppeerr  ffaasstteenniinngg  aanndd  rreelleeaassee  ooff  tthhee  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemm::    

  FFaasstteenniinngg::  TThhee  llaattcchh  ppllaattee  iinnsseerrttss  iinnttoo  tthhee  bbuucckkllee  uunnttiill  yyoouu  hheeaarr  aann  aauuddiibbllee    ssnnaapp  ssoouunndd  

  aanndd  ffeeeell  iitt  llaattcchh..    MMaakkee  ssuurree  tthhee  llaattcchh  ppllaattee  iiss  sseeccuurreellyy  ffaasstteenneedd  iinn  tthhee  bbuucckkllee..  

  UUnnffaasstteenniinngg::    TToo  uunnffaasstteenn,,  ppuusshh  tthhee  bbuucckkllee  rreelleeaassee  bbuuttttoonn  aanndd  rreemmoovvee  tthhee    llaattcchh  ppllaattee  

  ffrroomm  tthhee  bbuucckkllee..    

  AAcccceeppttaabbllee  ppllaacceemmeenntt  ooff  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  oonn  ppuuppiillss::  

  AAddjjuusstt  tthhee  llaapp  bbeelltt  ttoo  ffiitt  llooww  aanndd  ttiigghhtt  aaccrroossss  tthhee  hhiippss//ppeellvviiss,,  nnoott  tthhee  ssttoommaacchh  aarreeaa..      
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  PPllaaccee  tthhee  sshhoouullddeerr  bbeelltt  ssnnuugg  aaccrroossss  tthhee  cchheesstt,,  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  nneecckk..  

  NNeevveerr  ppllaaccee  tthhee  sshhoouullddeerr  bbeelltt  bbeehhiinndd  tthhee  bbaacckk  oorr  uunnddeerr  tthhee  aarrmm..  

  PPoossiittiioonn  tthhee  sshhoouullddeerr  bbeelltt  hheeiigghhtt  aaddjjuusstteerr  ssoo  tthhaatt  tthhee  bbeelltt  rreessttss  aaccrroossss  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  

sshhoouullddeerr..  

  FFaaiilluurree  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  sshhoouullddeerr  bbeelltt  pprrooppeerrllyy  wwoouulldd  rreedduuccee  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  

llaapp//sshhoouullddeerr  bbeelltt  ssyysstteemm  aanndd  iinnccrreeaassee  tthhee  rriisskk  ooff  iinnjjuurryy  iinn  aa  ccoolllliissiioonn..  

TTiimmeess  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  sshhoouulldd  bbee  ffaasstteenneedd  aanndd  rreelleeaasseedd::  

  PPaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  sshhaallll  bbee  uusseedd  aatt  aallll  ttiimmeess  tthhee  sscchhooooll  bbuuss  iiss  iinn  mmoottiioonn  

eexxcceepptt  wwhheenn  eexxeemmpptteedd  aass  lliisstteedd  bbeellooww..  

AAcccceeppttaabbllee  ppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  wwhheenn  nnoott  iinn  uussee::  

  WWhheenn  nnoott  iinn  uussee,,  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  sshhaallll  bbee  ffuullllyy  rreettrraacctteedd  iinnttoo  tthhee  rreettrraaccttoorrss  

ssoo  tthheerree  iiss  nnoo  lloooossee  wweebbbbiinngg,,  oorr  ssttoorreedd  iinn  aa  ssaaffee  mmaannnneerr  ppeerr  tthhee  sscchhooooll  bbuuss  

mmaannuuffaaccttuurreerr’’ss  iinnssttrruuccttiioonnss..  

  

  TThhiiss  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  aa  ppaasssseennggeerr  wwiitthh  aa  pphhyyssiiccaallllyy  ddiissaabblliinngg  ccoonnddiittiioonn  oorr  mmeeddiiccaall                                              

ccoonnddiittiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  pprreevveenntt  aapppprroopprriiaattee  rreessttrraaiinntt  iinn  aa  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemm,,            

pprroovviiddiinngg  tthhaatt  tthhee  ccoonnddiittiioonn  iiss  dduullyy  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aa  lliicceennsseedd  pphhyyssiicciiaann  oorr  lliicceennsseedd  cchhiirroopprraaccttoorr  

wwhhoo  sshhaallll  ssttaattee  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  rreeaassoonn  tthhee  rreessttrraaiinntt  iiss  

iinnaapppprroopprriiaattee..  

  

        TThhiiss  aallssoo  ddooeess  nnoott  aappppllyy  iinn  ccaassee  ooff  aannyy  eemmeerrggeennccyy  tthhaatt  mmaayy  nneecceessssiittaattee  tthhee  llooaaddiinngg  ooff  sscchhooooll  

cchhiillddrreenn  oonn  aa  sscchhooooll  bbuuss  iinn  eexxcceessss  ooff  tthhee  lliimmiittss  ooff  iittss  sseeaattiinngg  ccaappaacciittyy..    AAss  uusseedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  

““eemmeerrggeennccyy””  mmeeaannss  aa  nnaattuurraall  ddiissaasstteerr  oorr  hhaazzaarrdd  ((aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  

ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  tthheeiirr  ddeessiiggnneeee))  tthhaatt  rreeqquuiirreess  ppuuppiillss  ttoo  bbee  mmoovveedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  

eennssuurree  tthheeiirr  ssaaffeettyy..  

  

TThhee  sscchhooooll  bbuuss  sshhaallll  nnoott  bbee  ppuutt  iinn  mmoottiioonn  uunnttiill  aallll  ppaasssseennggeerrss  aarree  sseeaatteedd,,  aanndd  aallll  ppaasssseennggeerrss  

mmuusstt  rreemmaaiinn  sseeaatteedd  wwhhiillee  tthhee  vveehhiiccllee  iiss  iinn  mmoottiioonn..  

  

WWhhiillee  ppaasssseennggeerrss  aarree  aabbooaarrdd,,  aa  vveehhiiccllee  sshhaallll  nnoott  bbee  ppuutt  iinn  mmoottiioonn  uunnttiill  tthhee  ddoooorrss  aarree  cclloosseedd..    

TThhee  ddoooorrss  sshhaallll  nnoott  bbee  ooppeenneedd  uunnttiill  tthhee  vveehhiiccllee  iiss  ssttooppppeedd..    TThhee  ddoooorrss  ooff  aa  sscchhooooll  bbuuss  sshhaallll  bbee  

cclloosseedd  wwhhiillee  tthhee  bbuuss  iiss  iinn  mmoottiioonn,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheerree  aarree  ppaasssseennggeerrss  iinn  tthhee  sscchhooooll  bbuuss..    

PPaasssseennggeerrss  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  ffrroonntt  sstteepp  wweellll  ooff  aannyy  bbuuss  wwhhiillee  tthhee  vveehhiiccllee  iiss  iinn  

mmoottiioonn..  

  

          GGeenneerraall  RRuulleess  ooff  CCoonndduucctt  aatt  SScchhooooll  BBuuss  LLooaaddiinngg  ZZoonneess  

  

EEaacchh  ssttuuddeenntt  oonn  aa  sscchhooooll  bbuuss  mmuusstt  bbeehhaavvee  iinn  aa  ssaattiissffaaccttoorryy  mmaannnneerr  iinn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  ddrriivveerr  ttoo  

rreemmaaiinn  aalleerrtt  ttoo  tthhee  mmaannyy  hhaazzaarrddss  ooff  ddrriivviinngg..    TThhee  ssaaffeettyy  ooff  aallll  ssttuuddeennttss  iiss  ooff  pprriimmaarryy  

iimmppoorrttaannccee;;  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  bbeehhaavveess  iinn  aann  uunnssaattiissffaaccttoorryy  mmaannnneerr  mmaayy  bbee  ddeenniieedd  ttrraannssppoorrttaattiioonn..    

SSttuuddeenntt’’ss  ccoonndduucctt  aatt  sscchhooooll  bbuuss  llooaaddiinngg  zzoonneess  aanndd  sscchhooooll  bbuuss  ssttooppss  mmuusstt  bbee  ssaattiissffaaccttoorryy  ((nnoo  

hhoorrsseeppllaayy  aalllloowweedd))  ttoo  aallllooww  ffoorr  tthhee  ssaaffee  llooaaddiinngg  aanndd  uunnllooaaddiinngg  aatt  tthheessee  llooccaattiioonnss..    PPaarreenntt  

rreeiinnffoorrcceemmeenntt  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  wwiillll  hheellpp  ccoonnssiiddeerraabbllyy  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  ssaaffeettyy  

aanndd  aa  llooww  lleevveell  ooff  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroobblleemmss..    PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaannss  mmaayy  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  

ddaammaaggee  ttoo  vveehhiicclleess  oorr  pprrooppeerrttyy  ccaauusseedd  ddiirreeccttllyy  bbyy  tthheeiirr  ssttuuddeennttss..  
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RRuulleess  ooff  CCoonndduucctt  aatt  tthhee  BBuuss  SSttoopp  

    

  HHoorrsseeppllaayy  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  aatt  tthhee  bbuuss  ssttoopp..    RReessppeecctt  ootthheerr  ppeeooppllee’’ss  pprrooppeerrttyy..    DDoonn’’tt  rruunn  aaccrroossss  

oorr  ppllaayy  iinn  ppeeooppllee’’ss  yyaarrddss,,  oorr  cclliimmbb  oonn  tthheeiirr  ttrreeeess,,  ffeenncceess,,  oorr  wwaallllss..    SSttaayy  oonn  tthhee  ssiiddeewwaallkk  aatt  tthhee  

bbuuss  ssttoopp..  

  

  WWaaiitt  ccoommpplleetteellyy  ooffff  tthhee  rrooaadd  ffoorr  tthhee  bbuuss..    SSttaannddiinngg  ttwweellvvee  ((1122))  ffeeeett  ttoo  tthhee  ffrroonntt  ooff  tthhee  bbuuss  aass  iitt  

ppuullllss  ttoowwaarrdd  tthhee  ccuurrbb..    DDOO  NNOOTT  aapppprrooaacchh  tthhee  bbuuss  uunnttiill  tthhee  ddoooorr  hhaass  ooppeenneedd..      

  

  BBuuss  rriiddeerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aarrrriivvee  aatt  tthheeiirr  bbuuss  ssttooppss,,  nnoo  eeaarrlliieerr  tthhaann  ffiivvee  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  tthhee  

sscchheedduulleedd  ttiimmee  ooff  ppiicckk--uupp..  

  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarrrriivvee  aatt  tthheeiirr  bbuuss  ssttooppss  ttoooo  eeaarrllyy  aanndd  ggeett  bboorreedd  wwhhiillee  wwaaiittiinngg  ccaauussee  mmoosstt  

bbeehhaavviioorr  pprroobblleemmss..    BBuuss  ddrriivveerrss  wwiillll  nnoott  ddeeppaarrtt  ppiicckk  uupp  ssttooppss  bbeeffoorree  tthhee  sscchheedduullee  ttiimmee..    PPaarreennttss  

ccaann  sseett  tthheeiirr  cclloocckkss  bbyy  aacccceessssiinngg  tthhee  iinntteerrnneett  ((wwwwww..ttiimmee..ggoovv))..  

  

The bus driver will make every effort to arrive at the bus stop at the scheduled time for pick up.  

If the bus arrives early, the driver will wait until the scheduled time before departing.  In order 

to remain on schedule, the driver cannot wait at any stop beyond the schedule pick up time.  

Take home times are considered more flexible than pick up times, and it is possible that some 

students might be delivered to their stops earlier than scheduled.  This could occur when a 

driver gains time by bypassing bus stops of absent students. For students receiving curb to curb 

service, we will arrive and wait up to three minutes, then depart so we as to stay on schedule 

for all students on the route. 

 

Bus routes are written to allow students five-seven minutes (depending on site) to load the bus 

after school dismisses.  In order to stay on schedule, the buses must depart the school at 

departure time after school is out. Parent/guardian must be home to receive students at the 

scheduled time.  The driver will wait three minutes and then proceed on with the route, 

returning the next available time.  Undeliverable students will be taken to Pittsburg Police 

department office for safety. 

 

The bus driver has the authority to assign students to specific seats as deemed necessary. 

 

Bus drivers are required by law to load and discharge passengers only at authorized stops as 

listed on scheduled home-to-school or school-to-home routes or other trip destinations.  Please 

do not ask or expect a driver to stop at a location other than the student’s assigned bus stop. 

  

MMaannyy  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  ssttuuddeennttss  mmuusstt  bbee  mmeett  bbyy  rreessppoonnssiibbllee  aadduullttss..    IIff  nnoo  oonnee  iiss  aavvaaiillaabbllee  

ttoo  mmeeeett  tthhee  ssttuuddeenntt,,  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr  wwiillll  ccoommpplleettee  tthheeiirr  rroouuttee  aanndd  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  ssttoopp,,  iiff  nnoo  

oonnee  iiss  ssttiillll  aavvaaiillaabbllee  tthhee  ddrriivveerr  wwiillll  eeiitthheerr  ttaakkee  tthhee  ssttuuddeenntt  bbaacckk  ttoo  sscchhooooll,,  oorr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  

ssttuuddeenntt  ttoo  tthhee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooffffiiccee  wwhheerree  eevveerryy  eeffffoorrtt  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  ppaarreenntt  

oorr  eemmeerrggeennccyy  ccaarrdd  ccoonnttaaccttss..    IIff  uunnssuucccceessssffuull  tthhee  llooccaall  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  CChhiilldd  

PPrrootteeccttiivvee  SSeerrvviicceess  wwiillll  bbee  ccoonnttaacctteedd..  

  

http://www.time.gov/
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      SScchhooooll  AAccttiivviittyy  TTrriipp  SSaaffeettyy  IInnssttrruuccttiioonnss  

  

BBeeffoorree  ddeeppaarrttiinngg  oonn  aa  sscchhooooll  aaccttiivviittyy  ttrriipp,,  aallll  ssttuuddeennttss  rriiddiinngg  oonn  aa  sscchhooooll  bbuuss  oorr  ssttuuddeenntt  aaccttiivviittyy  

bbuuss  sshhaallll  rreecceeiivvee  ssaaffeettyy  iinnssttrruuccttiioonn  wwhhiicchh  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  ((EEdduuccaattiioonn  CCooddee  

3399883311..55))  

  

TThheerree  mmuusstt  AALLWWAAYYSS  bbee  aann  aadduulltt  pprreesseenntt  ((ootthheerr  tthhaann  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr))  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  

ppuuppiillss  wwhhiillee  tthheeyy  aarree  oonn  tthhee  bbuuss..  NNoo  ppuuppiillss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  eenntteerr  oorr  ssttaayy  oonn  tthhee  bbuuss  wwhhiillee  aatt  tthhee  

aaccttiivviittyy  ttrriipp  ddeessttiinnaattiioonn..    

  

  

  

AAllssoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmuusstt  bbee  rreellaayyeedd  ttoo  ppaasssseennggeerrss  

••  LLooccaattiioonn  ooff  eemmeerrggeennccyy  eexxiittss  

••  LLooccaattiioonn  aanndd  uussee  ooff  eemmeerrggeennccyy  eeqquuiippmmeenntt    

••  MMaayy  iinncclluuddee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ppaasssseennggeerrss  sseeaatteedd  nneexxtt  ttoo  aann  eemmeerrggeennccyy  eexxiitt..  

••  MMaayy  iinncclluuddee  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemm  ((llaapp//sshhoouullddeerr  bbeelltt))  
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BBeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  22001188––1199  sscchhooooll  yyeeaarr,,  eeaacchh  sscchhooooll  bbuuss,,  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss,,  eexxcceepptt  aass  pprroovviiddeedd  

iinn  ppaarraaggrraapphh  ((22)),,  yyoouutthh  bbuuss,,  aanndd  cchhiilldd  ccaarree  mmoottoorr  vveehhiiccllee  sshhaallll  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aann  ooppeerraattiioonnaall  cchhiilldd  

ssaaffeettyy  aalleerrtt  ssyysstteemm..  

((22))  AA  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aann  ooppeerraattiioonnaall  cchhiilldd  ssaaffeettyy  aalleerrtt  

ssyysstteemm  iiff  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aappppllyy::    

((AA))  TThhee  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss  iiss  nnoott  uusseedd  eexxcclluussiivveellyy  ttoo  ttrraannssppoorrtt  ppuuppiillss..    

((BB))  WWhheenn  tthhee  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss  iiss  uusseedd  ttoo  ttrraannssppoorrtt  ppuuppiillss,,  tthhee  ppuuppiillss  aarree  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aatt  

lleeaasstt  oonnee  aadduulltt  cchhaappeerroonnee  sseelleecctteedd  bbyy  aa  sscchhooooll  ooffffiicciiaall..  IIff  aann  aadduulltt  cchhaappeerroonnee  iiss  nnoott  aa  sscchhooooll  

eemmppllooyyeeee,,  tthhee  cchhaappeerroonnee  sshhaallll  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aa  sscchhooooll  vvoolluunntteeeerr  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  

ppoolliicciieess  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt,,  ccoouunnttyy  ooffffiiccee  ooff  eedduuccaattiioonn,,  cchhaarrtteerr  sscchhooooll,,  oorr  pprriivvaattee  sscchhooooll..  

((CC))  OOnnee  aadduulltt  cchhaappeerroonnee  hhaass  aa  lliisstt  ooff  eevveerryy  ppuuppiill  aanndd  aadduulltt  cchhaappeerroonnee,,  iinncclluuddiinngg  aa  sscchhooooll  eemmppllooyyeeee,,  

wwhhoo  iiss  oonn  tthhee  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddeeppaarrttuurree..  

((DD))  TThhee  ddrriivveerr  hhaass  rreevviieewweedd  aallll  ssaaffeettyy  aanndd  eemmeerrggeennccyy  pprroocceedduurreess  bbeeffoorree  tthhee  iinniittiiaall  ddeeppaarrttuurree  aanndd  tthhee  

ddrriivveerr  aanndd  aadduulltt  cchhaappeerroonnee  hhaavvee  ssiiggnneedd  aa  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  ttiimmee  aanndd  ddaattee  aacckknnoowwlleeddggiinngg  tthhaatt  tthhee  ssaaffeettyy  

ppllaann  aanndd  pprroocceedduurreess  wweerree  rreevviieewweedd..  

((EE))  IImmmmeeddiiaatteellyy  bbeeffoorree  ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  aannyy  llooccaattiioonn,,  tthhee  aadduulltt  cchhaappeerroonnee  sshhaallll  aaccccoouunntt  ffoorr  eeaacchh  ppuuppiill  

oonn  tthhee  lliisstt  ooff  ppuuppiillss,,  vveerriiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppuuppiillss  ttoo  tthhee  ddrriivveerr,,  aanndd  ssiiggnn  aa  ffoorrmm  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  aallll  

ppuuppiillss  aarree  pprreesseenntt  oorr  aaccccoouunntteedd  ffoorr..  

((FF))  AAfftteerr  ppuuppiillss  hhaavvee  eexxiitteedd  aa  sscchhooooll  ppuuppiill  aaccttiivviittyy  bbuuss,,  aanndd  bbeeffoorree  ddrriivviinngg  aawwaayy,,  tthhee  ddrriivveerr  sshhaallll  

cchheecckk  aallll  aarreeaass  ooff  tthhee  bbuuss,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  oovveerrhheeaadd  ccoommppaarrttmmeennttss  aanndd  bbaatthhrroooommss,,  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  tthhee  bbuuss  iiss  vvaaccaanntt..  

((GG))  TThhee  ddrriivveerr  sshhaallll  ssiiggnn  aa  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  ttiimmee  aanndd  ddaattee  vveerriiffyyiinngg  tthhaatt  aallll  rreeqquuiirreedd  pprroocceedduurreess  hhaavvee  

bbeeeenn  ffoolllloowweedd..  

((HH))  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  ssuubbppaarraaggrraapphhss  ((DD)),,  ((EE)),,  aanndd  ((GG))  mmaayy  bbee  

rreeccoorrddeedd  oonn  aa  ssiinnggllee  ffoorrmm..  TThheessee  ffoorrmmss  sshhaallll  bbee  rreettaaiinneedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt,,  ccoouunnttyy  ooffffiiccee  ooff  

eedduuccaattiioonn,,  cchhaarrtteerr  sscchhooooll,,  oorr  pprriivvaattee  sscchhooooll  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss..  

((cc))  AA  ““cchhiilldd  ssaaffeettyy  aalleerrtt  ssyysstteemm””  iiss  aa  ddeevviiccee  llooccaatteedd  aatt  tthhee  iinntteerriioorr  rreeaarr  ooff  aa  vveehhiiccllee  tthhaatt  rreeqquuiirreess  tthhee  

ddrriivveerr  ttoo  eeiitthheerr  mmaannuuaallllyy  ccoonnttaacctt  oorr  ssccaann  tthhee  ddeevviiccee  bbeeffoorree  eexxiittiinngg  tthhee  vveehhiiccllee,,  tthheerreebbyy  pprroommppttiinngg  tthhee  

ddrriivveerr  ttoo  iinnssppeecctt  tthhee  eennttiirreettyy  ooff  tthhee  iinntteerriioorr  ooff  tthhee  vveehhiiccllee  bbeeffoorree  eexxiittiinngg..  

((dd))  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeffiinniittiioonnss  aappppllyy::    

((11))  ““CChhiilldd  ccaarree  mmoottoorr  vveehhiiccllee””  mmeeaannss  aa  vveehhiiccllee  ddeessiiggnneedd,,  uusseedd,,  oorr  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  eeiigghhtt  

ppeerrssoonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddrriivveerr,,  tthhaatt  iiss  uusseedd  bbyy  aa  cchhiilldd  ccaarree  pprroovviiddeerr  ttoo  ttrraannssppoorrtt  cchhiillddrreenn..    

((22))  ““CChhiilldd  ccaarree  pprroovviiddeerr””  hhaass  tthhee  ssaammee  mmeeaanniinngg  aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  ““ddaayy  ccaarree  cceenntteerr””  iinn  SSeeccttiioonn  11559966..7766  

ooff  tthhee  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  CCooddee..    

  

      SSaaffee  BBuuss  OOppeerraattiioonnss  

  

CCaalliiffoorrnniiaa  mmaannddaatteess  tthhee  GGoovveerrnniinngg  BBooaarrdd  ooff  aannyy  ddiissttrriicctt  tthhaatt  pprroovviiddeess  ssttuuddeenntt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  

aaddoopptt  pprroocceedduurreess  tthhaatt  lliimmiitt  bbuuss  ooppeerraattiioonn  wwhheenn  aattmmoosspphheerriicc  ccoonnddiittiioonnss  rreedduuccee  vviissiibbiilliittyy,,  aass  

ddeessccrriibbeedd  bbeellooww,,  aanndd  tthhaatt  ggiivvee  ddrriivveerrss  ooff  ssttuuddeenntt  aaccttiivviittyy  bbuusseess  ddiissccrreettiioonnaarryy  aauutthhoorriittyy  ttoo  

ddiissccoonnttiinnuuee  ooppeerraattiioonn  wwhheenn  iitt  iiss  uunnssaaffee..  

  

PPrroocceessss  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  SSPPAABB  vveehhiicclleess     
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SScchhooooll  bbuuss  ooppeerraattiioonnss  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  wwhheenn  aattmmoosspphheerriicc  ccoonnddiittiioonnss  rreedduuccee  vviissiibbiilliittyy  oonn  tthhee  

rrooaaddwwaayy  ttoo  220000  ffeeeett  oorr  lleessss  dduurriinngg  rreegguullaarr  hhoommee--ttoo--sscchhooooll  ttrraannssppoorrttaattiioonn  sseerrvviiccee..    BBuuss  ddrriivveerrss  

ffrroomm  sscchhooooll  aaccttiivviittyy  ttrriippss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ddiissccoonnttiinnuuee  bbuuss  ooppeerraattiioonn  wwhheenneevveerr  tthheeyy  

ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  iitt  iiss  uunnssaaffee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ooppeerraattiioonn  bbeeccaauussee  ooff  rreedduucceedd  vviissiibbiilliittyy..    ((VVeehhiiccllee  CCooddee  

3344005511..66))  

      BBuuss  EEvvaaccuuaattiioonnss  &&  SSaaffeettyy  IInnssttrruuccttiioonnss  

        

AAllll  ppuuppiillss  iinn  pprree--kkiinnddeerrggaarrtteenn  ttoo  ggrraaddee  88,,  iinncclluussiivvee,,  wwhhoo  rreecceeiivvee  hhoommee--ttoo--sscchhooooll  ttrraannssppoorrttaattiioonn  

sshhaallll  rreecceeiivvee  ssaaffeettyy  iinnssttrruuccttiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  pprrooppeerr  llooaaddiinngg  aanndd  uunnllooaaddiinngg  

pprroocceedduurreess,,  iinncclluuddiinngg  eessccoorrttiinngg  bbyy  tthhee  ddrriivveerr,,  hhooww  ttoo  ssaaffeellyy  ccrroossss  tthhee  ssttrreeeett,,  oorr  pprriivvaattee  rrooaadd,,  

iinnssttrruuccttiioonn  oonn  tthhee  uussee  ooff  ppaasssseennggeerr  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss,,  pprrooppeerr  ppaasssseennggeerr  ccoonndduucctt,,  bbuuss  

eevvaaccuuaattiioonn,,  llooccaattiioonn  ooff  eemmeerrggeennccyy  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  mmaayy  iinncclluuddee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ppaasssseennggeerrss  

sseeaatteedd  nneexxtt  ttoo  aann  eemmeerrggeennccyy  eexxiitt..  

  

AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  iinnssttrruuccttiioonn,,  ppuuppiillss  sshhaallll  eevvaaccuuaattee  tthhee  sscchhooooll  bbuuss  tthhrroouugghh  eemmeerrggeennccyy  eexxiitt  ddoooorrss..  

    

SSttuuddeennttss  aanndd  ddrriivveerr  mmuusstt  kknnooww  wwhhaatt  ttoo  ddoo..    KKnnooww  wwhheerree  aallll  tthhee  bbuuss  eemmeerrggeennccyy  eexxiittss  aanndd  

eeqquuiippmmeenntt  aarree  aanndd  hhooww  ttoo  uussee  tthheemm  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  eevvaaccuuaattiioonn  ddrriillllss..  

  

IIff  tthhee  ssttuuddeennttss  hhaavvee  ttoo  eevvaaccuuaattee  tthhee  bbuuss,,  OONNLLYY  eevvaaccuuaattee  wwhheenn  ttoolldd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  tthhee  ddrriivveerr..    

SSttuuddeennttss  mmuusstt  ffoollllooww  tthhee  ddrriivveerr’’ss  iinnssttrruuccttiioonnss..    DDoo  nnoott  ccrroowwdd  tthhee  aaiissllee..    KKeeeepp  mmoovviinngg  ttoowwaarrdd  

tthhee  eexxiitt..    SSeeccuurree  lloooossee  ccllootthhiinngg  ssoo  iitt  wwoonn’’tt  bbee  ccaauugghhtt  oonn  ddoooorr  oorr  aannyy  ootthheerr  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbuuss..    

LLeeaavvee  AALLLL  bbeelloonnggiinnggss  oonn  tthhee  bbuuss..    SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  dduucckk  tthheeiirr  hheeaadd  aanndd  bbeenndd  tthheeiirr  kknneeeess  iiff  

tthheeyy  mmuusstt  jjuummpp  ffrroomm  aann  eemmeerrggeennccyy  eexxiitt..    EEvveerryyoonnee  iiss  ttoo  mmoovvee  ttoo  aa  ssaaffee  llooccaattiioonn  110000  fftt..  ffrroomm  

tthhee  bbuuss..    

  

  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  aacccciiddeenntt  oorr  eemmeerrggeennccyy,,  aa  ddrriivveerr  sshhaallll  nnoott  lleeaavvee  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  vviicciinniittyy  ooff  tthhee  

bbuuss  ttoo  sseeeekk  aaiidd  uunnlleessss  nnoo  ppuuppiill  aabbooaarrdd  ccaann  bbee  sseenntt  ttoo  ssuummmmoonn  hheellpp..  

  

      EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttaacctt  IInnffoorrmmaattiioonn  

        

TTrraannssppoorrttaattiioonn  OOffffiiccee  HHoouurrss::    55::3300  aa..mm..  ––  55::0000  pp..mm..,,  MMoonnddaayy  ––  FFrriiddaayy  

MMaaiinn  OOffffiiccee  nnuummbbeerr::    ((992255))  447733--22335588,,  SSuuppeerrvviissoorr  RRoobbyynn  OOwweennss  ((992255))  447733--22441188  

                  DDiirreeccttoorr  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  MMaatttthheeww  BBeellaassccoo  ((992255))  447733--22336622  

IInn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy,,  ccoolllliissiioonn,,  nnoonn--ccoolllliissiioonn,,  oorr  bbrreeaakkddoowwnn  ccaallll  uussiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  lliisstteedd  

bbeellooww..    IInncclluuddee  llooccaattiioonn,,  llooaadd  ssiizzee,,  aanndd  pprroobblleemm..      

  

  

  

      DDrriivveerrss  ooff  DDiissttrriicctt  ((LLeeaasseedd  oorr  OOwwnneedd))  VVaann  

  
  AAnnyy  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  aanndd  aannyy  oowwnneerr  oorr  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  pprriivvaattee  sscchhooooll  tthhaatt  pprroovviiddeess  ttrraannssppoorrttaattiioonn  

ffoorr  ppuuppiillss  tthhaatt  oowwnnss,,  lleeaasseess,,  oorr  ootthheerrwwiissee  hhaass  ppoosssseessssiioonn  oorr  ccoonnttrrooll  ooff  aa  1155--ppaasssseennggeerr  vvaann,,  mmaayy  

nnoott,,  oonn  oorr  aafftteerr  JJaannuuaarryy  11,,  22000055,,  aauutthhoorriizzee  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhaatt  vvaann  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

ttrraannssppoorrttiinngg  ppaasssseennggeerrss  uunnlleessss  tthhee  ppeerrssoonn  ddrriivviinngg  oorr  ootthheerrwwiissee  ooppeerraattiinngg  tthhaatt  vvaann  hhaass  tthhee  

ffoolllloowwiinngg::    
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  CCoommpplleetteedd  tthhee  nneecceessssaarryy  ppaappeerrwwoorrkk  

  

  AA  vvaalliidd  ccllaassss  AA  oorr  BB  ddrriivveerr’’ss  lliicceennssee,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMoottoorr  VVeehhiicclleess..    

  

  AAnn  eennddoorrsseemmeenntt  ffoorr  ooppeerraattiinngg  aa  ppaasssseennggeerr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  vveehhiiccllee,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMoottoorr  VVeehhiicclleess..  

  

  AA  ““1155--ppaasssseennggeerr  vvaann””  mmeeaannss  aannyy  vvaann  mmaannuuffaaccttuurreedd  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  1155  ppaasssseennggeerrss,,  

iinncclluuddiinngg  tthhee  ddrriivveerr,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  tthhaatt  vvaann  hhaass  bbeeeenn  aalltteerreedd  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  

ffeewweerr  tthhaann  1155  ppaasssseennggeerrss..  

  

  AAllll  ddrriivveerrss  ooppeerraattiinngg  vveehhiicclleess  ooff  aannyy  ttyyppee,,  wwhhiicchh  aarree  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  PPiittttssbbuurrgg  UUnniiffiieedd  

  SScchhooooll  DDiissttrriicctt,,  mmuusstt  bbee  pprrooppeerrllyy  lliicceennsseedd  ffoorr  tthhee  ttyyppee  ooff  vveehhiiccllee  tthheeyy  ddrriivvee  aanndd  aallssoo  

  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddiissttrriiccttss’’  ““DDMMVV  PPuullll  NNoottiiccee  PPrrooggrraamm””,,  wwhhiicchh  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  

  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt..  

    

  EEmmppllooyyeeeess  mmuusstt  ccoonnttaacctt  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt  pprriioorr  ttoo  ooppeerraattiinngg  aa  ddiissttrriicctt  

  oowwnneedd  oorr  lleeaasseedd  vveehhiiccllee..  

  

  TThheerree  aarree  ssoommee  nnoonn--sscchhooooll  bbuuss  vveehhiicclleess,,  oowwnneedd  oorr  lleeaasseedd,,  uusseedd  ttoo  ttrraannssppoorrtt  ssttuuddeennttss  ttoo  aanndd  

  ffrroomm  sscchhooooll  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  PPiittttssbbuurrgg  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt..  BBootthh  

  AAddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  ddrriivveerrss  ooff  tthheessee  vveehhiicclleess  mmuusstt  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  nnoonn--ccoonnffoorrmmiinngg  vvaann  iissssuuee  

  aanndd  mmaakkee  eevveerryy  eeffffoorrtt  ttoo  eennssuurree  ssaaffee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee..  

    

  WWiitthhiinn  PPiittttssbbuurrgg  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt,,  aa  nnoonn--ccoonnffoorrmmiinngg  vvaann  iiss  aannyy  vveehhiiccllee,,  lleeaasseedd  oorr  

  oowwnneedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  uusseedd  ffoorr  tthhee  eexxpprreessss  ppuurrppoossee  ttoo  ttrraannssppoorrtt  ssttuuddeennttss  ttoo  aanndd  ffrroomm  aannyy  

  sscchhooooll  aaccttiivviittyy,,  iinncclluuddiinngg  hhoommee--ttoo--sscchhooooll  ttrraannssppoorrttaattiioonn..  

  

  AAllll  ddrriivveerrss  ooppeerraattiinngg  vveehhiicclleess  ooff  aannyy  ttyyppee,,  tthhaatt  aarree  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  PPiittttssbbuurrgg  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  

  DDiissttrriicctt,,  mmuusstt  bbee  pprrooppeerrllyy  lliicceennsseedd  ffoorr  tthhee  ttyyppee  ooff  vveehhiiccllee  tthheeyy  ddrriivvee  aanndd  aallssoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn    

  TThhee  ddiissttrriicctt’’ss  ““DDMMVV  PPuullll  NNoottiiccee  PPrrooggrraamm,,””  wwhhiicchh  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  

  ddeeppaarrttmmeenntt..  CCoonnttaacctt  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ““DDMMVV  PPuullll  NNoottiiccee                                                                                                                                              

  PPrrooggrraamm””..  

  

  IInncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ssaaffeettyy  ppllaann  aarree  pprroocceedduurreess  ((RReegguullaattiioonn  NNoo..  66114455..66..44))  ffoorr  tthhee  

  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppuuppiillss  bbyy  aannyy  ddiissttrriicctt  eemmppllooyyeeee,,  iinncclluuddiinngg  ffuullll  aanndd  ppaarrtt--ttiimmee  tteeaacchheerrss,,  

  ccooaacchheess,,  nnuurrsseess,,  tthheerraappiissttss,,  aaiiddeess,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff,,  eettcc..  
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TThhiiss  ppoolliiccyy  mmuusstt  bbee  aaddhheerreedd  ttoo  aatt  aallll  ttiimmeess  ttoo  eennssuurree  ssttuuddeenntt  ssaaffeettyy..  

  

  AAtt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  eeaacchh  rruunn,,  tthhee  ddrriivveerr  sshhaallll  cchheecckk  tthheeiirr  bbuuss  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  ttoo  tthhee  rreeaarr  ffoorr  

aannyy  ssttuuddeennttss,,  aarrttiicclleess  ooff  ccllootthhiinngg,,  oorr  vvaalluuaabblleess  tthhaatt  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  lleefftt  aabbooaarrdd  tthheeiirr  bbuuss..  

  

  AAtt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthheeiirr  AA..MM..  aanndd  nnoooonn  rroouutteess,,  tthhee  ddrriivveerr  sshhaallll  sseeccuurree  tthheeiirr  bbuuss,,  bbyy  

eeffffeeccttiivveellyy  sseettttiinngg  tthhee  ppaarrkkiinngg  bbrraakkee,,  ppuuttttiinngg  tthhee  vveehhiiccllee  iinn  ppaarrkk,,  ffoorr  bbiigg  bbuusseess  --  nneeuuttrraall  ggeeaarr,,  

cchheecckkiinngg  aallll  lliigghhttss  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheeyy  aarree  ooffff,,  aanndd  ttoo  wwaallkk  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  ttoo  rreeaarr  ooff  tthhee  bbuuss  ttoo  

cchheecckk  ffoorr  aannyy  ssttuuddeennttss,,  aarrttiicclleess  ooff  ccllootthhiinngg,,  oorr  vvaalluuaabblleess  tthhaatt  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  lleefftt  aabbooaarrdd  tthheeiirr  

bbuuss..    

  

  IIff  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  yyoouu  nneeeedd  ttoo  ddee--aaccttiivvaattee  tthhee  cchhiilldd  cchheecckk--mmaattee  ssyysstteemm  wwhhiillee  yyoouu  aarree  eenn  rroouuttee,,  

yyoouu  sshhaallll  rree--aaccttiivvaattee  tthhee  cchhiilldd  cchheecckk--mmaattee  ssyysstteemm,,  ssoo  tthhaatt  wwhheenn  yyoouu  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  bbuuss  yyaarrdd,,  

yyoouu  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddee--aaccttiivvaattee  tthhee  ssyysstteemm..    

  

  PPrriioorr  ttoo  lleeaavviinngg  tthhee  bbuuss,,  tthhee  ddrriivveerr  sshhaallll  wwaallkk  ttoo  tthhee  rreeaarr  ooff  tthhee  bbuuss  aanndd  ppuusshh  tthhee  bbuuttttoonn  ttoo  ddee--

aaccttiivvaattee  tthhee  cchhiilldd  cchheecckk--mmaattee  ssyysstteemm..  NNoo  ppeerrssoonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr  sshhaallll  ddee--aaccttiivvaattee  

tthhee  cchhiilldd  cchheecckk--mmaattee  ssyysstteemm..    

  

  AAtt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthheeiirr  PP..MM..  rroouuttee,,  eeaacchh  ddrriivveerr  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  sseeccuurree  tthheeiirr  bbuuss,,  bbyy  

eeffffeeccttiivveellyy  sseettttiinngg  tthhee  ppaarrkkiinngg  bbrraakkee,,  ppuuttttiinngg  tthhee  vveehhiiccllee  iinn  ppaarrkk,,  ffoorr  bbiigg  bbuusseess--  nneeuuttrraall  ggeeaarr,,  

cchheecckkiinngg  aallll  lliigghhttss  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheeyy  aarree  ooffff,,  ppuuttttiinngg  uupp  aallll  wwiinnddoowwss  aanndd  hhaattcchheess,,  sswweeeeppiinngg  

tthheeiirr  bbuuss,,  wwaallkk  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  ttoo  rreeaarr  ooff  tthhee  bbuuss  ttoo  cchheecckk  ffoorr  aannyy  ssttuuddeennttss,,  aarrttiicclleess  ooff  ccllootthhiinngg,,  

oorr  vvaalluuaabblleess  tthhaatt  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  lleefftt  aabbooaarrdd  tthheeiirr  bbuuss..    

  

  IIff  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  yyoouu  nneeeedd  ttoo  ddee--aaccttiivvaattee  tthhee  cchhiilldd  cchheecckk--mmaattee  ssyysstteemm  wwhhiillee  yyoouu  aarree  eenn  rroouuttee,,  

yyoouu  sshhaallll  rree--aaccttiivvaattee  tthhee  cchhiilldd  cchheecckk--mmaattee  ssyysstteemm,,  ssoo  tthhaatt  wwhheenn  yyoouu  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  bbuuss  yyaarrdd,,  

yyoouu  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddee--aaccttiivvaattee  tthhee  ssyysstteemm..    

  

  PPrriioorr  ttoo  lleeaavviinngg  tthhee  bbuuss,,  tthhee  ddrriivveerr  sshhaallll  wwaallkk  ttoo  tthhee  rreeaarr  ooff  tthhee  bbuuss  aanndd  ppuusshh  tthhee  bbuuttttoonn  ttoo  ddee--

aaccttiivvaattee  tthhee  cchhiilldd  cchheecckk--mmaattee  ssyysstteemm..  NNoo  ppeerrssoonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  bbuuss  ddrriivveerr  sshhaallll  ddee--aaccttiivvaattee  

tthhee  cchhiilldd  cchheecckk--mmaattee  ssyysstteemm..  

  

  LLoocckk  tthheeiirr  bbuuss  iiff  aapppplliiccaabbllee..  

  

  IIff  tthhee  ddrriivveerr  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ffoollllooww  tthhiiss  ppoolliiccyy  dduuee  ttoo  iillllnneessss  oorr  aa  ffaammiillyy  eemmeerrggeennccyy,,  tthheeyy  mmuusstt  

nnoottiiffyy  tthheeiirr  ssuuppeerrvviissoorr  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  eennssuurree  tthhee  bbuuss  iiss  cchheecckkeedd  bbeeffoorree  ppaarrkkiinngg  iitt  ffoorr  tthhee  ddaayy..  

  

  FFaaiilluurree  ttoo  ffoollllooww  tthhiiss  pprroocceedduurree  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn,,  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  

ssuussppeennssiioonn  aanndd  oorr  tteerrmmiinnaattiioonn..    
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                AAddddiittiioonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  

  

  IInn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhee  ccoonnttiinnuueedd  hhiigghh  lleevveell  ooff  ssaaffeettyy  pprroovviiddeedd  ttoo  oouurr  ppuuppiillss  aanndd  eexxppeecctteedd  bbyy  

tthhee  ppuubblliicc,,  TTrraannssppoorrttaattiioonn  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eedduuccaattee  sscchhooooll  bbuuss  ddrriivveerrss,,  ppuuppiillss  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  

aabboouutt  tthhee  llaawwss  aanndd  ddaannggeerrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  llooaaddiinngg  aanndd  uunnllooaaddiinngg  ooff  ssttuuddeennttss..  

  

      IInncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ssaaffeettyy  ppllaann  aarree  pprroocceedduurreess  ffoorr  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppuuppiillss  bbyy  aannyy  ddiissttrriicctt                    

  eemmppllooyyeeee  iinncclluuddiinngg  ffuullll  aanndd  ppaarrtt--ttiimmee  tteeaacchheerrss,,  ccooaacchheess,,  nnuurrsseess,,  tthheerraappiissttss,,  aaiiddeess,,      

  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff,,  eettcc..  ((RReegguullaattiioonn  NNoo..  66114455..66..44))  

  

      TThhiiss  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ssaaffeettyy  ppllaann  wwiillll  bbee  mmaaddee  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ppeerrssoonnnneell      

  wwhhoo  ddrriivvee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  vveehhiicclleess  aanndd  ccoouulldd  ffiinndd  tthheemmsseellvveess  iinn  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthheeyy  wwoouulldd  

  bbee  ttrraannssppoorrttiinngg  aa  ssttuuddeenntt  aass  aa  ppaasssseennggeerr..  

  

      IIff  tthheerree  aarree  aannyy  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  ddooccuummeenntt,,  pplleeaassee  ccaallll  tthhee                                                                                                                                                                                                                  

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt,,  ((992255))  447733--22335588..  

  

  

      

    

    


