Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

19. REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ
w oparciu o:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z
późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.),
3. Art.. 67 Ustawy o Systemie Oświaty – znowelizowany 4 czerwca 2014 r.
(zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące zasad funkcjonowania świetlic
szkolnych Dz.U. z 2014 r. poz.642),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające
rozporządzenie

w

sprawie

bezpieczeństwa

i

higieny

w

publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968)
5. Regulamin Świetlicy Szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
6. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
ustala się zasady dowozu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej:
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza:


3km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,



4 km - w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych i gimnazjów,

gmina ma obowiązek zapewnić tym uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do oraz ze szkoły.
1. Zadania szkoły:


Racjonalne opracowanie harmonogramu dowozu z uwzględnieniem rozkładu zajęć
szkolnych.



Ustalenie, przez osobę koordynującą dowozy, przystanków na poszczególnych
trasach w porozumieniu z dyrekcją szkoły, rodzicami i przewoźnikiem.



Przekazanie opiekunowi imiennych wykazów uczniów dowożonych .
na poszczególnych trasach wraz z numerami kontaktowymi do rodziców/opiekunów
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prawnych i ich bieżące aktualizowanie.


Informowanie

przewoźnika

o

zmianach

godzin

dowozu.

2. Zadania opiekuna:
 Podejmowanie decyzji wspólnie z przewoźnikiem co do dalszego postępowania
w przypadku awarii autobusu lub zmiany trasy z powodu warunków atmosferycznych.
 Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu, a w przypadku awarii autobusu
również do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego i dalszego dowozu.
 W przypadku okoliczności uniemożliwiających dowóz dzieci do miejsca zamieszkania
/np. warunki atmosferyczne/ nawiązanie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi
w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
 W przypadku braku możliwości nawiązania kontakt z rodzicami/opiekunami
prawnymi poinformowanie o sytuacji dyrektora placówki,

odwiezienie dzieci

do budynku szkoły i przekazanie pod opiekę nauczycielowi świetlicy.
 Informowanie na bieżąco dyrektora placówki o nieprawidłowym zachowaniu się
dzieci.
Zasady szczegółowe dotyczące budynku przy ulicy Szkolnej 53
DOWÓZ
1.

Zadania opiekuna:



Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu (podczas

dowozu rano do czasu przyjazdu autobusu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają
rodzice).


Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.



Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe

do szkoły i wprowadzenie do budynku szkoły.


Doprowadzenie dzieci z klas O do budynku szkolnego przy ul. Staszica 17.

2.

Zadania szkoły:



Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich przybycia do budynków szkolnych
/Szkolna 53 i Staszica 17/.

ODWÓZ
1.Zadania szkoły:


15 minut przed odjazdem wyprowadzenie uczniów do szatni szkolnej (klasy I)
i na korytarz (klasy II i III, IV, V) i przekazanie opiekunowi dowozu.
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Uczniowie dojeżdżający z klas IV-VI kończący zajęcia lekcyjne o godz. 1300
zgłaszają się bezpośrednio do opiekuna dowozów.

2. Zadania opiekuna:


przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole
i wprowadzenie dzieci do autobusu ( po zakończeniu manewrowania przez
autobus – autobus musi być skierowany w kierunku jazdy przed wejściem dzieci),



zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi,



przekazanie uczniów klas I-III pod opiekę osoby odbierającej dziecko
z przystanku,



każdorazowe przeprowadzanie dzieci na drugą stronę ulicy – od tej chwili
za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

3. Przebieg dowozu.
Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu ( za ich bezpieczeństwo
odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek dzieci wsiadają do środka
i od tego momentu opiekun przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
Po przyjeździe na teren szkoły opiekun wprowadza dzieci do budynku szkolnego ( z tym
momentem szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za uczniów).
4. Przebieg odwozu
Uczniowie objęci odwozem

kończący zajęcia zbierają się w wyznaczonych salach

świetlicy szkolnej. Na 15 minut przed odjazdem autobusów nauczyciel świetlicy
wyprowadza uczniów wg ustalonych zasad i oddaje grupę pod nadzór opiekuna dowozu,
który przyjmuję opiekę nad uczniami ( z tym momentem przejmuje pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ) i wprowadza grupę do autobusu. Uczniowie
kończący zajęcia lekcyjne o godz. 1300 zgłaszają się bezpośrednio do opiekuna
dowozów, który ma obowiązek sprawdzić ich listę obecności.
Po dojechaniu do kolejnych przystanków, jeżeli są uczniowie, którzy muszą przejść
na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza dzieci. Od tego momentu
za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
5. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do oraz odwozem ze szkoły

Uczeń ma prawo do:
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zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu,



zapewnia bezpieczeństwa w czasie jazdy,



zapewnia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu,



przeprowadzenia przez ulicę ( jezdnię ) – dotyczy tylko odwozu,



opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu.

Uczeń ma obowiązek:


bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:

-osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu, nauczyciela sprawującego opiekę nad
uczniami oczekującymi na odwóz


przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania

na odwóz;


w czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem.

Kategorycznie zabrania się:


oddalania się grupy bez zgody nauczyciela/ opiekuna dowozu



podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście

przez osobę sprawującą opiekę w czasie odwozu


opuszczania autobusu bez zgody opiekuna dowozu.


Zasady szczegółowe dotyczące budynku przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 12
1. Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod opieką opiekuna, którego
zatrudnia przewoźnik.
2. W czasie jazdy autobusem szkolnym uczniowie mają obowiązek zachowywać się
w sposób zapewniający ich własne bezpieczeństwo
oraz bezpieczeństwo innych, a także dostosować się do poleceń opiekuna.
3. Opiekun autobusu szkolnego na bieżąco informuje wychowawców świetlicy
o zachowaniu uczniów w trakcie trwania dowozów.
4. Po wyjściu z autobusu szkolnego uczeń ma bezwzględny obowiązek udać się
do budynku szkoły.
5. Po zakończeniu lekcji, aż do odjazdu autobusu szkolnego uczeń ma obowiązek
zgłosić się do świetlicy i przebywać w niej pod opieką wychowawcy swojej grupy.
Doraźne zwolnienie ucznia z tego obowiązku jest możliwe tylko za pisemną zgodą
rodziców w formie papierowej lub wiadomości sms.
6. Stałe zwolnienie ucznia z obowiązku przebywania w świetlicy
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w

wybrane

dni

tygodnia

jest

możliwe

za

pisemna

zgodą

rodziców.

W takich przypadkach uczeń wraca do domu samodzielnie, a rodzice biorą pełną
odpowiedzialność za powrót dziecka.
7. W przypadku niezgłoszenia się ucznia do świetlicy i samowolnego jej opuszczenia,
wychowawcy świetlicy i szkoła nie mogą zapewnić mu opieki i zadbać o zdrowie
i bezpieczeństwo.
8. Bezpośrednio przed odjazdem autobusu szkolnego uczniowie znajdują się w obrębie
ogrodzenia szkoły, a następnie wychowawcy świetlicy przekazują opiekę nad
uczniami opiekunowi autobusu szkolnego.
9. O nieprawidłowym zachowaniu uczniów będą informowani: rodzice, wychowawcy
klas oraz dyrekcja szkoły. Zachowanie uczniów w czasie dojazdu do szkoły ma
wpływ na wystawienie oceny z zachowania.

Ogólne zasady dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

1. Autobus szkolny przywozi i odwozi uczniów z miejsca do tego wyznaczonego oraz
przystanków wcześniej wyznaczonych.
2. Za bezpieczeństwo uczniów w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest opiekun.
3. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca
autobusu.
4. Uczniowie wsiadają do autobusu na przystankach w ustalonym porządku
od najmłodszych do najstarszych.
5. Po zajęciu miejsca uczeń ma obowiązek zdjąć plecak (tornister) i ustawić go
pod siedzeniem.
6. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność uczniów.
7. Opiekun zajmuje miejsce w autobusie, tak aby widział zachowanie uczniów podczas
jazdy i daje kierowcy sygnał do rozpoczęcia jazdy.
8. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista.

Nie wolno głośno

rozmawiać, krzyczeć, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas
jazdy, chodzić w czasie jazdy, śmiecić, obowiązuje kultura słowa.
9. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi
jezdni i czekają po wyjściu z autobusu w odległości 1 m od pojazdu na odjazd
autobusu.
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10.

Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni robią to pod opieką

opiekuna z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
11. Uczniowie przestrzegają ustalonych zasad.
12.

Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice

dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
13.

Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusu szkolnego zostają zapoznani

na początku roku szkolnego, ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości
uczniom i rodzicom.
14.

Za

nieprzestrzeganie

z ustalonym

regulaminu

uczeń

ponosi

konsekwencje

zgodnie

i zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny

z zachowania.
15.

W przypadku podróży ucznia objętego dowozem do i ze szkoły pieszo lub innym

środkiem lokomocji szkoła/ gmina nie ponosi odpowiedzialności za jego
bezpieczeństwo w czasie podróży.
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