PROCEDURA DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW

Podstawa prawna:
Art. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. , poz. 59).
I. ORGANIZACJA DOWOZÓW I ODWOZÓW
1. Dojazd uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu prowadzony jest zgodnie
z „ Rozkładem jazdy autobusów szkolnych” zwanym rozkładem jazdy.
2. Rozkład jazdy dostosowany jest do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych dni tygodnia.
Zawiera godziny odjazdów z poszczególnych miejscowości.
3. Rozkład jazdy przekazywany jest uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.
4. W szczególnych okolicznościach wynikających ze zmiany organizacji zajęć szkolnych,
rozkład jazdy w danym dniu może ulec zmianie. Informację o zmianach przekazuje
uczniom wychowawca klasy.
5. Uczeń zgłoszony w szkole jako „dowożony” może wracać do domu innym środkiem
lokomocji tylko za pisemną zgodą rodziców złożoną na początku roku szkolnego.
6. Uczniowie mogą wracać do domu wcześniejszym lub późniejszym autobusem, jeśli
zmiana wynika ze zwolnienia z zajęć przez rodziców bądź z uczestnictwa ucznia w
dodatkowych zajęciach.
7. Uczniowie odjeżdżają do domu bezpośrednio po zajęciach lub oczekują na odwóz w
świetlicy szkolnej.
8. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy, oczekiwanie na przyjazd
autobusu i drogę z przystanku do domu odpowiadają rodzice.
9. Szkoła przejmuje opiekę nad uczniami dowożonymi z chwilą ich wyjścia z autobusu.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW DOWOŻONYCH
1. Uczeń dojeżdżający ma prawo do:
- zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem,
- zapewnienia bezpieczeństwa podczas wysiadania i wysiadania z autobusu,
- opieki w czasie oczekiwania na powrót ze szkoły do domu w wyznaczonym w szkole
miejscu,
- powrotu autobusem szkolnym niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł do
szkoły.
2. Uczeń dojeżdżający ma obowiązek:
- punktualnie przychodzić w wyznaczone miejsca odjazdu autobusu,
- na terenie szkoły punktualnie zgłaszać się do opiekuna dowozów w wyznaczonym
miejscu,
- czekając na przyjazd autobusu przestrzegać zasad właściwego zachowania w celu
zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym uczniom dojeżdżającym,
- bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby sprawującej
opiekę w czasie przewozu oraz nauczyciela dyżurującego,
- wsiadać i wysiadać za przyzwoleniem opiekuna, pojedynczo, wskazanym wejściem,
- po wejściu do autobusu zająć wyznaczone przez opiekuna lub kierowcę miejsce,
- dbać o porządek i czystość w autobusie,
- wstawać z miejsc dopiero po zatrzymaniu się pojazdu,
- wychodzić wskazanymi drzwiami po wcześniejszym opuszczeniu pojazdu przez
opiekuna dowozów,
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- zgłaszać opiekunowi dowozów niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów,
- w czasie oczekiwania na autobus, wsiadania i wysiadania z autobusu zachować
szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie albo innych uczniów na
niebezpieczeństwo wypadków.
3. Uczniowi dojeżdżającemu zabrania się:
- samodzielnego opuszczania terenu szkoły,
- wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozów,
- niszczenia i zaśmiecania autobusu
- wstawania w czasie jazdy autobusu, zmiany miejsca, chodzenia w trakcie jazdy
autobusu,
- zachowania stwarzającego zagrożenie, hałaśliwego, wulgarnego, rzucania przedmiotami
w pojeździe oraz z okien,
- samowolnego otwierania drzwi i okien
- rozmowy z kierowcą,
- żądania zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
- zmiany wyznaczonego przystanku autobusowego.
4. W przypadku nieprzestrzegania powyższej procedury dowozów i odwozów,
uczeń może zostać ukarany:
- Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.
- Obniżeniem oceny z zachowania.
- W przypadku gdy kierowca autobusu nie będzie mógł kontynuować jazdy z powodu
niewłaściwego zachowania w autobusie jednego lub grupy uczniów co będzie
skutkowało spóźnieniem na lekcje szkolne taki uczeń lub uczniowie nie będą mięli
usprawiedliwianej nieobecności. Dodatkowo zastosowanie będą miały kary określone
w Statucie Szkoły.
III. ZADANIA OPIEKUNA DOWOZÓW:
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania do autobusu i wysiadania
na wyznaczonych przystankach oraz na przystanku przed szkołą,
- sprawowanie właściwej opieki nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci
przestrzegania procedury dowozów, zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy,
- zgłaszanie dyrekcji wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji
dowozów oraz przypadków łamania przez uczniów ustalonych zasad,
- na przystanku szkolnym sprawowanie opieki nad uczniami do przy wejściu dzieci do
autobusu,
- zabrania w danym dniu wszystkich dzieci wyznaczonym kursem.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych bądź zajęć świetlicowych uczniowie samodzielnie
idą do szatni, ubierają się i wychodzą przed szkołę na miejsce zbiórki.
2. W przypadku, gdy uczeń spóźni się po zakończonych zajęciach lekcyjnych,
zobowiązany jest on do zgłoszenia swojego spóźnienia nauczycielowi dyżurującemu
lub innemu, dyrekcji szkoły czy pracownikowi obsługi celem zorganizowania dla
niego innego powrotu do domu.
3. Opiekę nad uczniami czekającymi na wejście do autobusu sprawuje nauczyciel
dyżurujący.
4. Uczniowie na powrót do domu oczekują w szkole lub na dziedzińcu przed budynkiem
szkolnym.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Procedury dowozu i odwozu uczniów Szkoły
Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze „

………………………………………

………………………………………….

podpis ucznia dojeżdżającego

podpis rodziców
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