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REGULAMIN
SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI
W CZASIE DOWOZU DO I ZE SZKOŁY
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.
Zadanie szkoły:
Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich na teren szkoły.
Organizacja dowozu
Uczniowie oczekują na przystanku do czasu przybycia autobusu (za ich bezpieczeństwo
odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu i
wprowadza uczniów do środka (z tym momentem przejmuje pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczniów). Po przyjeździe pod szkołę opiekun wyprowadza uczniów z
autobusu.
II.

ODWÓZ

Zadania opiekuna:
1. Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w świetlicy szkolnej i
wprowadzenie uczniów do autobusu (autobus winien być skierowany w kierunku
jazdy przed wejściem dzieci).
2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie drogi.
3. Każdorazowe wyprowadzenie uczniów z autobusu na przystanku (opiekun wysiada
pierwszy) i jeżeli jest taka potrzeba przeprowadzenie uczniów na drugą stronę ulicy
(od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice).
Zadanie szkoły:
1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad
grupą przez osobę sprawującą opiekę nad uczniami w czasie odwozu.
Organizacja odwozu
Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie objęci odwozem spędzają czas w świetlicy
szkolnej, następnie przebierają się w szatni i pod opieką nauczyciela przechodzą na
przystanek .
Po przybyciu autobusu opiekun wprowadza uczniów do autobusu i sprawuje nad nimi
opiekę w czasie odwozu.
W trakcie dojścia do autobusu nie wolno biegać i przepychać się. Kategorycznie nie wolno
samodzielnie wychodzić ze szkoły i iść do autobusu.

III.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO I ZE
SZKOŁY

Uczeń ma prawo do:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
2. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie jazdy.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
4. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu.
Uwaga!
Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwanie na przyjazd
autobusu i drogę do domu odpowiadają rodzice.
Obowiązki ucznia.
Uczeń ma obowiązek:
1. Zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i grupy.
2. Wykonywać polecenia w zakresie zachowania bezpieczeństwa wydawane przez:
osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu i odwozu
kierowcę autobusu
nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz.
3. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na
odwóz.
4. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem.
5. Kategorycznie zabrania się uczniowi:
oddalania od grupy bez zgody nauczyciela
podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście
przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu.
W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu uczeń może zostać ukarany:
1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.
2. Pozbawieniem prawa dowozu autobusem szkolnym.

