REGULAMIN
sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance
I. Dowóz
Zadania opiekuna:
1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu
(do czasu przyjazdu autobusu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice).
2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe
do szkoły.
Zadania szkoły:
Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą wyjścia dzieci z przed szkołę.
II. Dowóz
Zadania opiekuna:
1. Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole i
wprowadzenie dzieci do autobusu.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi.
3. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanku (opiekun wysiada
pierwszy) i przeprowadzenie dzieci na drugą stronę ulicy – od tej chwili
za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
Zadania szkoły:
Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusów i przejęcia opieki nad
grupami uczniów przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w czasie dowozu.
III.

Przebieg dowozu

Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo
odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu
i przekazuje dzieci nauczycielowi świetlicy, który wprowadza dzieci do budynku
szkolnego ( w tym momencie szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za uczniów).
Po skończonych lekcjach dzieci objęte odwozem zbierają się w świetlicy szkolnej. Do
autobusu przed szkołę odprowadzane są dzieci pod opieką nauczyciela świetlicy. Po
przybyciu autobusu na teren szkoły osoba sprawująca opiekę nad dziećmi (w czasie
odwozu) przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i wprowadza grupę
do autobusu. Uczniowie idą do autobusu parami, nie wolno biegać i przepychać się.
Kategorycznie nie wolno samodzielnie wychodzić ze szkoły i iść do autobusu.

Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza
wysiadających uczniów. Jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy,
opiekun przeprowadza dzieci. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają
rodzice.
IV.

Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do i odwozem ze szkoły

Uczeń ma prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie jazdy.
Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
Przeprowadzenie przez ulicę (jezdnię) – dotyczy tylko odwozu.
Opieki w czasie oczekiwania na odwóz.

Uwaga!
Za bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu na przystanek autobusowy, oczekiwania na
przyjazd autobusu i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice.
Uczeń ma obowiązek:
1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:
- kierowcy autobusu
- osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu
- nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz
2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
3. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem.
4. Kategorycznie zabrania się :



oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela,
podchodzenia do autokaru do czasu wyrażania zgody na wejście lub wyjście przez
osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu.

W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu uczeń może zostać
ukarany naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem
rodziców.

