REGULAMIN
'

sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Św. Huberta w Mstyczowie

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem dowozu i odwozu jest Urząd Miasta i Gminy Sędziszów.

2. Organizator określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego i
godziny odjazdów.
3. Listę uczniów dowożonych ustala Dyrektor szkoły każdego roku i przekazuje ją
organizatorowi.
4. Plan dowozu dostarczany jest przez organizatora dowozu i odwozu do
Dyrektora.

II. Dowóz
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.

III.

Zadanie szkoły:

Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do budynku szkolnego.

IV.

Odwóz

Zadania opiekuna:
1. Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole i
prowadzenie dzieci do autobusu (po zakończeniu manewrowania przez autobus
autobus musi być skierowany w kierunku jazdy przed wejściem dzieci).
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:
1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia
opieki nad grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami odjeżdżającymi drugim kursem do czasu
przejęcia opieki nad grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie
odwozu.

V. Przebieg dowozu
1. Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich
bezpieczeństwo odpowiadają rodzice).
2. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu i
wprowadza dzieci do środka (w tym momencie przejmuje odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dzieci).
3. Po przyjeździe na teren szkoły opiekun wprowadza dzieci do budynku
szkolnego (w tym momencie szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za
uczniów).

VI.

Przebieg odwozu

1. Po zakończeniu 6 godziny lekcyjnej uczniowie objęci dowozem przebierają się
w szatni i uczniowie odjeżdżający oczekują pod opieką wyznaczonego
nauczyciela na korytarzu szkolnym.
2. Nauczyciel sprawujący opiekę na dziećmi w czasie oczekiwania na odwóz, po
przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów

(zawrócenie), odprowadza dzieci do autobusu i przekazuje pod opiekę osobie
sprawującej opiekę nad uczniami w czasie odwozu (z tym momentem
przejmuje ona odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci) i wprowadza grupę
do autobusu.
3. W każdym kursie 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.

VII.

Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do i odwozem ze
szkoły.

Uczeń ma prawo do:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie jazdy.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
4. Przeprowadzenia przez ulicę (jezdnie ) - dotyczy tylko odwozu.
5. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu.

Uwaga!
Za bezpieczeństwo dzieci w drodze 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 od grupy bez zgody nauczyciela,
 podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście
przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu i odwozu.

.

VIII. Organizacja dowozu
Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu. Po przy jeździe
autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu i wprowadza dzieci do środka. Po
przyjeździe na teren szkoły opiekun wprowadza dzieci do budynku szkolnego.

IX.

Organizacja odwozu

1. Po zakończeniu 6 godziny lekcyjnej uczniowie objęci dowozem przebierają się
w szatni i oczekują pod opieką wyznaczonego nauczyciela na korytarzu
szkolnym.
2. Po przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów
(zawrócenie) uczniowie pod opieką nauczyciela idą i wsiadają do autobusu.
3. Po dojechaniu do kolejnych przystanków uczniowie wysiadają po wyrażeniu
zgody przez opiekuna. Uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy,
przechodzą tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna.
W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu uczeń może zostać ukarany:
1.

Naganą Dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.

2.

Pozbawieniem prawa dowozu autobusem szkolnym.

Zapoznałam/em się i znam treść Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły.

Mstyczów, 2 września 2011r.

Opiekunowie uczniów podczas dowozu i odwozu:
1. Mirosława Pawłowska
2. Katarzyna Sputo

Zapoznałam/em się i znam treść Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły.

Mstyczów, 4 września 2012r.

Opiekunowie uczniów podczas dowozu i odwozu:
1. Mirosława Pawłowska
2. Małgorzata Wasik
3. Katarzyna Sputo

Zapoznałam/em się i znam treść Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do i odwozu ze szkoły.

Mstyczów, 4 września 2012r.

Opiekunowie uczniów podczas dowozu i odwozu:
1. Mirosława Pawłowska
2. Małgorzata Wasik
3. Katarzyna Sputo

