REGULAMIN
sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu w PSP 2
w Świebodzinie

I.

Przywóz

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 (żaden z uczniów nie
stoi).
3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania po dojeździe do
szkoły.
4. Uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas I-III są odprowadzeni przez
opiekuna do budynku szkolnego. Uczniowie klas IV-VI samodzielnie
docierają do szkoły.
Zadania szkoły
Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich przybycia do budynku szkolnego.
II.

Odwóz

Zadania opiekuna
1. Przyjęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole,
tj. świetlicy, oddziału przedszkolnego. Dzieci kończące lekcje
samodzielnie dochodzą na miejsce zbiórki, które znajduje się obok Sali
gimnastycznej i razem z osobą sprawującą nadzór wsiadają do autobusu
( autobus musi być skierowany w kierunku jazdy przed wejściem dzieci).
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi (wszystkie dzieci
mają miejsce siedzące).
3. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanek (opiekun
wysiada pierwszy). Od tej chwili opiekę nad dziećmi przyjmują rodzice.
Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem i odwozem ze szkoły
Uczeń ma prawo do:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.

2. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
3. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz. Uczniowie znajdujący
się w świetlicy- opieki w czasie dojścia ze szkoły do autobusu.
Uwaga:
Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwania na
przyjazd autobusu i drogi z przystanku do domu odpowiadają rodzice.
Uczeń ma obowiązek
1. Bezwzględnie wykonywać polecenia:
− osoby sprawujące opiekę w czasie odwozu i dowozu
− kierowcy autobusu
2. Przebywać w miejscu wyznaczonym w czasie oczekiwania na dowóz.
3. W czasie jazdy zachować się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem.
4. Kategorycznie zabrania się:
− oddalania się od grupy bez zgody osoby sprawującej nadzór nad
odwozem i dowozem
− 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
zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły.
1. Naganą Dyrektora z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.

Zatwierdzam
……………………..
(podpis Dyrektora Szkoły)

