Załącznik do Zarządzenia nr 3/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku dnia 1 września 2017 r.
REGULAMIN DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W GÓRSKU
I.DOWÓZ
Dowozem objęte są dzieci i młodzież z Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki,
których droga do szkoły:
a/ w przypadku klas O-VII SP – przekracza 3 km,
b/ w przypadku klas II- III gimnazjum przekracza 4 km.
Uczniowie oczekują na wyznaczonych przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich
bezpieczeństwo odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun
wysiada i wprowadza dzieci do środka (od tego momentu przejmuje pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci).
Za stan techniczny pojazdu i przestrzegania rozkładu jazdy odpowiada kierowca, który
jest pracownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie.
Zadania opiekuna
1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas jazdy.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów z autobusu po
dojeździe do szkoły.
II. ODWÓZ
1. Po przyjeździe autobusu pod szkołę opiekun wprowadza dzieci do autobusu.
2. W autobusie przewożonych jest tyle, dzieci ile jest miejsc siedzących.
3. Opiekun jasno określa kierunek wysiadania z autobusu (wyjście przy kierowcy
lub tył autobusu).
4. Po dojechaniu do kolejnego przystanku opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza
wysiadających uczniów, po odejściu ostatniego ucznia na odległość 2 m od
autobusu wchodzi do autobusu jako ostatni (od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci
odpowiadają rodzice).
5. Uczniowie mają obowiązek słuchania opiekuna i wykonywania jego poleceń
w zakresie porządku i bezpieczeństwa.
6. Opiekun bez względu na opracowany regulamin zawsze dołoży wszelkich starań
o dbałości i bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, jak również powrotu do
domu.
7. Rodzice dowożonych dzieci muszą mieć świadomość, że to oni ponoszą
odpowiedzialność za nie w czasie drogi z domu do przystanku, jak również z
przystanku do domu i na przystanku! Szczególną uwagę rodzice muszą zwrócić na
zachowanie uczniów oczekujących na autobus w czasie jego podjeżdżania na
przystanek. Uczniowie muszą stać spokojnie, nie przepychać się, nie dobiegać, nie
zbliżać się nadmiernie do jadącego pojazdu.
8. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających
bezpieczeństwu dowozu, zmiany planu nauczania, innych wyjazdów dyrektor
zespołu szkół lub inna upoważniona osoba może odwołać kurs.
9. Wychowawcy Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
z niniejszym dokumentem zapoznają uczniów dojeżdżających oraz ich rodziców
na początku roku szkolnego.
skutkować
sankcjami
wynikającymi
10. Naruszenie
regulaminu
będzie
z obowiązujących przepisów oświatowych, statutów i regulaminów szkolnych.
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Zakres obowiązków uczniów dojeżdżających autobusem do Szkoły Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Bezpieczna droga dziecka do szkoły i ze szkoły.
1. Dzieci oczekują na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu w odpowiedniej
odległości od ulicy (zachowując ostrożność).
2. Wsiadają i wysiadają z autobusu pojedynczo jeden za drugim „nie przepychając się”.
• uczniowi nie wolno wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod
nieobecność opiekuna,
• uczniowi nie wolno wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki nauczyciela
świetlicy lub opiekuna,
• uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus szkolny w świetlicy.
Nauczyciel świetlicy odprowadza ich po zajęciach do szatni oraz autobusu
szkolnego, przekazując opiekunowi,
• dzieci oddziałów „O” zostają przygotowani do odwozu przez swojego
nauczyciela i oddani opiekunowi autobusu,
• uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni,
a następnie na lekcje lub do świetlicy szkolnej,
• uczniowie po opuszczeniu autobusu zobowiązani są do odczekania aż autobus
odjedzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
3. W czasie jazdy autobusem uczniowie zobowiązani są stosować zasady kultury
osobistej, a w szczególności:
• nie przemieszczają się po autobusie (nie zmieniają zajmowanego miejsca podczas
jazdy),
• nie stoją,
• nie blokują zamków,
• nie niszczą pokrowców,
• nie otwierają drzwi,
• nie otwierają okien w czasie jazdy,
• nie wyrzucają przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy,
• nie stoją przy kierowcy lub w pobliżu drzwi, nie hałasują,
• kulturalnie odnoszą się do swoich kolegów, kierowcy i opiekuna,
• stosują odpowiednie słownictwo,
• pomagają młodszym,
• wykonują polecenia opiekuna,
• dbają o czystość w autobusie,
• uczniowie mają obowiązek siedzieć na wyznaczonych przez opiekuna miejscach
Za uszkodzenia wyposażenia autobusu odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka
czyniącego szkodę i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
4. W razie złego samopoczucia uczniowie natychmiast informują o tym fakcie opiekuna,
5. Każda zmiana miejsca wysiadania wymaga pisemnej formy zgłoszenia przez rodzica
lub prawnego opiekuna do dyrektora placówki wraz z jego akceptacją potwierdzoną
podpisem, a następnie oddana opiekunowi w autobusie,
6. Po zakończonych lekcjach uczniowie mają 5 minut, aby stawić się na miejsce zbiórki.
7. Autobus odjeżdża o wyznaczonych godzinach wg oddzielnego harmonogramu.
8. Przy dużej kumulacji dzieci do odwozu opiekun decyduje o kolejności odwożonych
grup po powiadomieniu o tym fakcie dyrektora szkoły.
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9. Uczniowie będą informowani o zmianie godzin przywozów lub odwozów.
10. W przypadku braku odbioru dziecka przez rodzica z oddziału „O”, dziecko będzie z
powrotem odwiezione do szkoły i przekazane do świetlicy lub pod opiekę
wyznaczonej osoby do czasu przybycia rodzica lub kolejnego odwozu.
Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą
wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
Załączniki do Regulaminu:
1. Oświadczenie rodziców
2. Informacje/oświadczenie dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich
3. Listy klasowe dzieci dojeżdżających.
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1. Oświadczenie rodziców:
Oświadczam, że moje dziecko/dzieci:
…………………………………………………………………………………………………
ucz. klasy …………………………… będzie/dą korzystał/ły z autobusu szkolnego .
W czasie oczekiwania na odjazd, będzie/dą przestrzegać zasad zachowania się w szkole.
Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym czekają na dolnym korytarzu, pod opieką
nauczyciela dyżurującego, na autobus szkolny.
W wypadku zakończenia zajęć przed terminem odjazdu lub w innych wypadkach, oczekują na
swój odwóz w świetlicy szkolnej, i będą opiekunce w autobusie oddani przez opiekuna
świetlicy.
Opiekunka dowożąca uczniów nie jest zobowiązana do szukania ucznia, który nie stawił o
się o wyznaczonej porze odjazdu.

………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………….
Miejscowość i data

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna

………………………………………………………….

1. Oświadczenie rodziców:
Oświadczam, że moje dziecko/dzieci:
…………………………………………………………………………………………………
ucz. klasy …………………………… będzie/dą korzystał/ły z autobusu szkolnego .
W czasie oczekiwania na odjazd, będzie/dą przestrzegać zasad zachowania się w szkole.
Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym czekają na dolnym korytarzu, pod opieką
nauczyciela dyżurującego, na autobus szkolny.
W wypadku zakończenia zajęć przed terminem odjazdu lub w innych wypadkach, oczekują na
swój odwóz w świetlicy szkolnej, i będą opiekunce w autobusie oddani przez opiekuna
świetlicy.
Opiekunka dowożąca uczniów nie jest zobowiązana do szukania ucznia, który nie stawił o
się o wyznaczonej porze odjazdu.

………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………….
Miejscowość i data

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna

………………………………………………………….
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2. Informacje/oświadczenie dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich
Rodzice dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających autobusem szkolnym, muszą być przez nich
osobiście przyprowadzone i odebrane na wyznaczonych przystankach .
Oświadczenie
Oświadczam, że osobiście będę przyprowadzać i odbierać swoje dziecko z przystanku.
Do odbioru upoważniam również ……………………………………………………………
(Nazwisko i imię)
posiadający dowód osobisty nr ………………………………………
Imię i nazwisko dziecka
……………………………………………………………………………………
Przystanek dziecka (wskazać miejscowość /miejsce)
…………………………………………………………………………………………………
Telefon rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………….
Data …………………………….
Jeżeli rodzic (opiekun) nie przyjdzie po dziecko, dziecko będzie odwiezione do szkoły
i przekazane do świetlicy!!!
__________________________________________________________________________
2. Informacje/oświadczenie dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich
Rodzice dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających autobusem szkolnym, muszą być przez nich
osobiście przyprowadzone i odebrane na wyznaczonych przystankach .
Oświadczenie
Oświadczam, że osobiście będę przyprowadzać i odbierać swoje dziecko z przystanku.
Do odbioru upoważniam również ……………………………………………………………
(Nazwisko i imię)
posiadający dowód osobisty nr ………………………………………
Imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………………………………………...
Przystanek dziecka (wskazać miejscowość /miejsce)
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………...
Data …………………………….
Jeżeli rodzic (opiekun) nie przyjdzie po dziecko, dziecko będzie odwiezione do szkoły
i przekazane do świetlicy!!!
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3. Listy klasowe dzieci dojeżdżających.
Będę dojeżdżał/ła autobusem szkolnym w roku szkolnym 2017/2018 i zapoznałam/łem się
z zasadami zachowania się i obowiązującym mnie regulaminem.

Klasa ……………………

Podpis ucznia + oświadczenie oddane

Imię i nazwisko

wychowawcy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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