Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu
oraz oczekującymi na autobusy szkolne.
1. Za organizację dowozów oraz odwozów dzieci odpowiada ZOJO w Kątach
Wrocławskich.
2. Opieką nad uczniami w czasie przewozu zajmuje się pracownik zatrudniony przez
przewoźnika.
3. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w autobusie
podczas jazdy, w czasie wsiadania i wysiadania.
4. Opiekun powinien przed rozpoczęciem jazdy autobusu zająć miejsce przy drzwiach.
5. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu
odpowiadają rodzice. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada
z autobusu, wprowadza dzieci do środka i przejmuje pełną odpowiedzialność
za ich bezpieczeństwo. Po przyjeździe do szkoły opiekun wysiada z autobusu
i doprowadza uczniów klas I-III do furtki przy budynku szkolnym przy
ul. Żeromskiego i do strażnika szkoły przy ul.1 Maja.
6. Uczniowie dojeżdżający wysiadają w zatokach autobusowych znajdujących się
w bliskiej odległości od wejść na teren szkoły.
7. Opiekun przekazuje dzieci przywiezione do szkoły pod opiekę pracowników szkoły.
8. Pracownik szkoły sprawujący pieczę nad uczniami w czasie oczekiwania na odwóz
po przybyciu autobusu przekazuje ich osobie odpowiedzialnej za opiekę nad
uczniami w czasie odwozu zatrudnionej przez przewoźnika.
9. W czasie oczekiwania na autobus wyznaczony pracownik szkoły sprawdza listę
obecności uczniów.
10. Do obowiązków pracowników szkoły opiekujących się uczniami objętymi dowozami
należy:
a) sprawdzenie listy obecności uczniów;
b) oczekiwanie razem z dziećmi w wyznaczonym miejscu na przyjazd autobusu;
c) wspieranie opiekuna zatrudnionego przez przewoźnika podczas wsiadania
i wysiadania z autobusu;
d) sprawdzenie, czy wszystkie dzieci odjechały do domu;
e) zgłaszanie do sekretariatu szkoły sytuacji, kiedy planowany autobus ma duże
opóźnienie;
f) sprawdzenie przyczyny nieodjechania dziecka planowanym kursem do domu,
jeśli tego dnia było obecne w szkole oraz zawiadomienie o tym fakcie
telefonicznie rodziców i dyrekcję szkoły.
11. Szkoła ma obowiązek przekazywania kierowcom i opiekunom oraz wszystkim
uczniom i w miarę możliwości ich rodzicom zapowiedzi zmian w godzinach
dowożenia uczniów.
12. Wszyscy rodzice lub prawni opiekunowie z treścią niniejszego regulaminu zostaną
zapoznani na zebraniach z wychowawcami , co potwierdzą podpisem. Dokument ten
przechowywany będzie w teczce wychowawcy.

Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły
Uczeń ma prawo do:
1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania, jazdy i wysiadania z autobusu
2. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz.
Uczeń ma obowiązek:
1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby
sprawującej opiekę w czasie przewozu oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad
uczniami oczekującymi na odwóz.
2. Zgłosić się na miejsce zbiórki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do nauczyciela
sprawującego opiekę nad uczniami dojeżdżającymi.
3. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na
odwóz.
4. Zgłosić wychowawcy klasy sytuację, kiedy uczeń nie wraca wyznaczonym kursem
autobusu z przyczyn uzgodnionych z rodzicem oraz przekazać wychowawcy pisemna
informacje od rodzica w tej sprawie.
Kategorycznie zabrania się uczniowi:
1. Samowolnego opuszczania terenu szkoły.
2. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna.
3. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez
osobę sprawującą opiekę w czasie przewozu.
4. Samodzielnego wychodzenia ucznia ze szkoły i kierowania się w stronę autobusu.
5. Zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ucznia oraz innych osób.

Regulamin wchodzi w życie 18.10.2013 r.
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