Regulamin odprowadzania uczniów
Szkoły Podstawowej w Świątnikach
do autobusu odwożącego dzieci do domu
1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Gmina Sobótka. Organizator dowozów,
w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły określa godziny odjazdów, ustala listę uczniów
dowożonych do szkoły.
2. Tygodniowy plan zajęć jest dostosowany do godzin dowożenia uczniów.
3. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku sprzed Szkoły o godzinie ustalonej w planie
dowozów po stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów.
4. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym miejscu.
5. Dzieci z oddziału przedszkolnego są odprowadzane przez wychowawczynię oddziału.
6. Postali uczniowie odprowadzania są przez nauczycieli wg harmonogramu dyżurów.
7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu
po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

I. Zadania szkoły:
Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do budynku szkoły.

II. Przebieg dowozu:
1. Uczniowie oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo
odpowiadają rodzice).
2. Po przyjeździe na teren szkoły opiekun/nauczyciel dyżurujący wprowadza uczniów
na teren szkoły (w tym momencie szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za uczniów).

III. Odwóz:
Zadania uczniów:
1. Uczniowie zbierają się w holu szkoły i pod opieką nauczyciela dyżurującego przechodzą
do autobusu.
2. Uczniom idącym do autobusu nie wolno biegać i przepychać się. Uczniom nie wolno
wychodzić ze szkoły i iść do autobusu bez opiekuna.
3. Po dojechaniu do kolejnych przystanków uczniowie wysiadają po wyrażeniu zgody przez
opiekuna.
Zadania opiekuna:
1. Nauczyciel sprawujący nadzór w szkole odprowadza uczniów do autobusu. Uczniowie
wsiadają w Jego obecności do autobusu (po zatrzymaniu się autobusu).
2. Bezpieczeństwa uczniów w czasie drogi zapewnia osoba opiekująca się uczniami,
zatrudniona przez Gminę Sobótka.

3. Sprawowanie opieki podczas wysiadania uczniów - w razie potrzeby przeprowadzanie
na drugą stronę ulicy.
4. Za powrót dzieci z przystanku do domu ponoszą odpowiedzialność rodzice.

Zadania szkoły:
1.Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcie opieki nad grupą
przez osobę sprawującą opiekę nad uczniami w czasie odwozu.
UWAGA!!!
Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwania na przyjazd
autobusu i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice.
Uczniów klasy I szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolne z przystanku maja obowiązek
odebrać rodzice (na prośbę rodziców dorosły członek rodziny).
Pracownik przedszkola przyprowadza i odprowadza dzieci przedszkolne z autobusu.
Opiekun dowozu bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych tylko
w autobusie.

Uczeń ma obowiązek:
1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:
- kierowcy autobusu
- osoby sprawującej opiekę w czasie odwozu
- nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na dowóz
2. Przebywanie w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę 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
- odchodzenia od autobusu do czasu wyrażenia zgody przez osobę sprawującą opiekę
w czasie dowozu, na wejście lub wyjście.
- niszczenie autokaru (za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice).

Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2013/2014.

