SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTASZEWIE

I. INFORMACJE OGOLNE :
1. Organizatorem dowozów i odwozów uczniów jest Organ Prowadzący – Gmina Łysomice.
2. Dojazd uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu prowadzony jest zgodnie z ustalonymi
planami przejazdów.
3. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie
zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej zgodnie z
bieżącymi wytycznymi dyrekcji szkoły.
4. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko w ustalonym miejscu.
5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po
przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni
dzieci.
6. Uczeń odnotowany w szkole jako „dowożony” może wrócić do domu innym środkiem
lokomocji za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) każdorazowo przedkładaną
wychowawcy lub wychowawcy świetlicy.
7. Uczeń, który na stałe nie będzie korzystał z odwozów zobowiązany jest dostarczyć
wychowawcy stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.
8. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem autobusu szkolnego (wcześniejszym lub
późniejszym) jeżeli w autobusie są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia z zajęć bądź
z uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.
9. Uczeń ma prawo do powrotu autobusem szkolnym niezależnie od tego, jakim środkiem
lokomocji dotarł do szkoły.
10. Uczniowie odjeżdżają bezpośrednio po zajęciach lub oczekują na odwóz w świetlicy szkolnej.
11. Opiekę nad uczniami podczas przewozów zapewnia przewoźnik.
12. Uczeń i jego rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone w autobusie i są zobowiązani do pełnego jej naprawienia.
13. Dyrekcja szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni maja obowiązek reagowania na zgłoszenia
opiekunów, dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
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14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
dowozów.
15. Z treścią powyższego regulaminu zapoznani zostają rodzice / opiekunowie prawni uczniów oraz
wszyscy dojeżdżający uczniowie.

II. UCZEŃ OBJĘTY DOWOZEM DO SZKOŁY I ODWOZEM ZE SZKOŁY
1. Uczeń ma prawo do:
a) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu,
b) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy,
c) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu,
2. Uczeń ma obowiązek:
a) punktualnie przychodzić na miejsce odjazdu autobusu do szkoły,
b) przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz,
c) czekając na przyjazd autobusu przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania,
d) bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby czuwającej nad
bezpieczeństwem w czasie dowozu oraz nauczyciela/opiekuna w czasie oczekiwania na odwóz.
e) w czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autobusem,
f)

do autobusu wsiadać za przyzwoleniem opiekuna, pojedynczo,

g) po wejściu do autobusu natychmiast zająć miejsca, których nie zmienia się podczas jazdy,
h) w czasie jazdy dbać o porządek i czystość, szanować wyposażenie autobusu,
i)

wstawać z miejsc dopiero po zatrzymaniu się pojazdu, za zgodą opiekuna,

j)

niezwłocznie zgłaszać opiekunowi niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów,

k) w czasie drogi do szkoły i drogi powrotnej zachowywać ostrożność, zasady bezpieczeństwa,
chodzić lewą stroną drogi.
3. Uczniowi objętemu dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły zabrania się:
a) samodzielnego opuszczania szkoły i wychodzenia na miejsce postoju autobusu,
b) biegania po placu szkolnym,
c) przepychania się przy wsiadaniu do autobusu,
d) oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela.,
e) Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez opiekuna.
III.PRZEBIEG DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY
1. ORGANIZACJA DOWOZÓW
1) Zadania opiekuna:
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a) troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autobusu (do czasu przyjazdu
autobusu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni),
b) sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego
z regulaminem jazdy autobusem,
c) sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wysiadaniu na przystanku i przed szkołą,
d) zgłaszanie dyrekcji wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji przewozów
oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.
2) Zadania szkoły:
a) przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich przybycia do budynku szkolnego i zgłoszenie się na
zajęcia lekcyjne lub zajęcia świetlicowe,
3) Zadania rodziców / opiekunów prawnych:
a) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwanie na przyjazd
autobusu i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie,
b) dzieci dojeżdżające, które nie ukończyły 7 - go roku życia są przyprowadzane na wyznaczone
miejsce przez rodziców / prawnych opiekunów, które do czasu przyjazdu autobusu oczekują z
dzieckiem w wyznaczonym miejscu. Odbieranie ww. dziecka ze szkolnego autobusu odbywa
się również przez rodziców / prawnych opiekunów. W przypadku ich braku dziecko wraca do
szkoły. Pozostaje pod opieką nauczyciela w świetlicy do momentu odebrania dziecka przez
rodziców/ prawnych opiekunów.
2. PRZEBIEG DOJAZDU DO SZKOŁY
1) Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo w tym czasie
odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni).
2) Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun dba o zapewnienie bezpieczeństwa i wprowadza
uczniów do środka (z tym momentem przejmuje odpowiedzialność za porządek w autobusie). Po
dojechaniu do szkoły wyprowadza dzieci z autobusu i przeprowadza do szkoły.

3. ORGANIZACJA ODWOZÓW
1) Zadania opiekuna:
a) Przejęcie grupy od nauczyciela/wychowawcy świetlicy sprawującego nadzór nad uczniami i
wprowadzenia dzieci do pojazdu,
b) troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do autobusu,
c) sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania zgodnego
z regulaminem jazdy autobusem,
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d) sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wysiadaniu na przystankach w miejscowościach
docelowych,
e) zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji
przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.
2) Zadania szkoły:
a) Sprawowanie opieki nad uczniami odjeżdżającymi (oczekującymi w świetlicy lub na przystanku
szkolnym) do czasu przejęcia kontroli nad grupą przez opiekuna,
3) Zadania rodziców / opiekunów prawnych:
a) Za bezpieczeństwo podczas odwożenia, tj. za czas od momentu wyjścia dziecka z autobusu na
przystanku przewidzianym dla danego dziecka oraz za czas przejścia dziecka do miejsca
zamieszkania odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni,
b) odbieranie dziecka, które nie ukończyło 7 – go roku życia ze szkolnego autobusu odbywa się
tylko przez rodziców / prawnych opiekunów. W przypadku ich braku dziecko wraca do szkoły.
Pozostaje pod opieką nauczyciela w świetlicy do momentu odebrania dziecka przez rodziców/
prawnych opiekunów.
4. PRZEBIEG ODWOZÓW
1) Od momentu wprowadzenia grupy do autobusu, opiekun przejmuje odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczniów. Po dojechaniu do kolejnych przystanków osoba ta wyprowadza
uczniów, od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a) podczas trwania dowozów – opiekunowie,
b)

w innym czasie – dyrektor szkoły.

Niemniejszy regulamin wchodzi z dniem 26 listopada 2018 r..

