Regulamin dowozów uczniów do szkół w gminie Zadzim:
Ważny od 02.09.2013r.
1. Każdy uczeń klas 0 – III mający do szkoły ponad 3 kilometry a także uczniowie klas IV – VI, oraz
gimnazjum, mieszkający w odległości większej niż 4 kilometry ma prawo być dowieziony do
szkoły.
2. Dowóz uczniów do szkoły odbywa się autokarami szkolnymi.
3. Uczniowie oczekują na autokar na wyznaczonych przystankach. Wykaz przystanków szkolnych
znajduje się na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Zadzimiu i Zespole Szkół w Zygrach.
4. Okres sprawowania opieki przez szkołę nad dowożonymi uczniami obejmuje:
a)
czas przewozu uczniów z przystanków do szkoły i z powrotem,
b)
czas oczekiwania uczniów po lekcjach na autokar w szkole,
5. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze z
domu do przystanku szkolnego, w czasie oczekiwania na przystanku na autokar, oraz z przystanku
szkolnego do domu w drodze powrotnej po lekcjach.
6. Opiekę wychowawczą nad uczniami dowożonymi do szkół na terenie gminy Zadzim sprawują:
a)
w czasie oczekiwania na autokar po lekcjach w Zespole Szkół w Zadzimiu i Zespole
Szkół w Zygrach wychowawcy świetlicy.
b)
w czasie przejazdu w autokarze – opiekunowie – nauczyciele świetlicy.
7. Do obowiązków opiekunów należy:
a)
zaprowadzenie dzieci (3 - 6 lat) z placu szkolnego do budynku przedszkola i przekazanie
ich nauczycielom – wychowawcom w przedszkolu. Przeprowadzenie dzieci z przedszkola
do autokaru przy odwozach jest obowiązkiem nauczycieli przedszkola.
b)
sprawdzanie stanu liczbowego (lista obecności) uczniów w czasie oczekiwania na autokar
oraz wewnątrz pojazdu – ilościowe rozliczenie uczniów wsiadających i wysiadających na
każdym przystanku. W razie stwierdzenia nieobecności przy odwozie ucznia
dowiezionego w danym dniu do szkoły opiekun powiadamia wychowawcę ucznia lub
dyrektora.
c)
dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe (opiekun
wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autobusu).
d)
zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w miejscu
oczekiwania na autokar.
e)
zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły
lub na przystanku, skąd uczniowie rozchodzą się do domów.
f)
wysiadanie uczniów następuje tylnymi drzwiami.
g)
podczas wysiadania opiekun wychodzi pierwszy a za nim dzieci, przeprowadza je przez
jezdnię jeśli ich miejsce zamieszkania będzie wymagało przejścia na drugą stronę.
8. Uczniowie powinni dbać o wyposażenie i stan autobusu szkolnego. Zabrania się śmiecenia,
niszczenia siedzeń i wyposażenia autokaru.
9. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia w autokarze dokonane przez dzieci w
czasie przewozu.
10. W czasie jazdy uczniom nie wolno przemieszczać się w autokarze.
11. Godziny przywozów i odwozów autokaru na poszczególnych przystankach znajdują się na tablicy
ogłoszeń w Zespole Szkół w Zadzimiu i Zespole Szkół w Zygrach.
12. O ewentualnych zmianach rozkładu dowozów Dyrektor Zespołu Szkół w Zadzimiu winien
powiadomić uczniów przynajmniej dzień wcześniej.
13. Uczeń, który przyjechał na zajęcia autobusem szkolnym jest zobowiązany do powrotu do domu
także autobusem szkolnym. Niedopuszczalne jest opuszczenie szkoły po lekcjach bez wiedzy
wychowawcy. Zwolnienie z odwozów może nastąpić jedynie na skutek osobistego odebrania
dziecka ze szkoły przez rodziców i zgłoszenie tego faktu wychowawcy lub dyrektorowi.
14. Wykaz przystanków szkolnych stanowi załącznik do Regulaminu.

