Regulamin sprawowania opieki
nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły
w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach
Na podstawie:
 art. 17 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz.
425 z późn. zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj
Dz.U. z 1990r. Nr 116, poz. 95 z późn. zm.)


zarządzenia nr 44.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 w sprawie organizacji na terenie gminy

Brwinów opieki nad uczniami w czasie przywożenia do oraz odwożenia ze szkół publicznych.

§1
Obowiązki w zakresie przywożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza
Puchalskiego w Otrębusach
1. Opiekę nad uczniami w czasie ich przywożenia do i odwożenia ze szkoły organizuje Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach.
2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w autobusie, w czasie
wsiadania do autobusu i wysiadania, a także na zewnątrz autobusu (po jego zatrzymaniu) w tym
przy przechodzeniu uczniów przez jezdnię.
3. Opiekun powinien – przed rozpoczęciem jazdy autobusu – zająć miejsce przy drzwiach.
4. Do zadań opiekuna uczniów należy:
a) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu,
b) sprawdzanie listy obecności dzieci zgłoszonych przez rodziców, ilekroć dzieci wsiądą do
autobusu,
c) sprawowanie opieki w trakcie jazdy,
d) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów z autobusu po dojeździe do
szkoły,
e) przekazanie uczniów odpowiednio:
- dzieci zapisane do świetlicy szkolnej nauczycielowi świetlicy,
- dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej nauczycielowi pełniącemu dyżur na korytarzu
szkolnym (jeżeli dyżur nauczyciela, zgodnie z harmonogramem, jeszcze się nie rozpoczął
wszystkie dzieci przekazywane są pod opiekę nauczyciela świetlicy);
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f) przekazanie dziecka rodzicowi na przystanku autobusowym po powrocie ze szkoły, jeśli
uczeń nie wraca do domu samodzielnie;
g) pilnowanie, by żaden z uczniów nie opuścił autobusu przed dojazdem do celu.
5. Na początku roku szkolnego wychowawcy zapoznają uczniów i ich rodziców z Regulaminem
dowozu uczniów w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach oraz
zbierają od zainteresowanych osób pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią.
(Załącznik 2 i 3)
§2
Organizacja przewozu uczniów do szkoły
1. Dzieci korzystające z przewozu mają obowiązek oczekiwać na przystankach do czasu przyjazdu
autobusu – zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają
wówczas rodzice/prawni opiekunowie.
2. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun ma obowiązek wysiąść z autobusu i wprowadzić
uczniów do środka pojazdu. W tym momencie opiekun przejmuje pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dzieci.
3. Po przyjeździe na teren szkoły opiekun przekazuje dzieci nauczycielowi świetlicy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur na korytarzu, według opisu w punkcie §1 p.4e.

§3
Organizacja odwożenia uczniów ze szkoły
1. Po lekcjach opiekun odbiera zgłoszone dzieci ze świetlicy szkolnej. Potwierdza to podpisem
w dokumentacji pracy świetlicy. Uczniowie niezapisani do świetlicy szkolnej oczekują na
opiekuna przy portierni w budynku nowej części szkoły.
2. Opiekun sprawdza listę obecności i tym samym przejmuje opiekę nad dziećmi. Uczniowie
parami idą do autobusu, do którego wprowadza ich opiekun.
3. Opiekun przeprowadza kontrolę stanu liczbowego uczniów podczas każdego odwożenia.
4. Po dojechaniu do kolejnych przystanków uczniowie wysiadają, po wyrażeniu zgody przez
opiekuna ( opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza uczniów). Od tego momentu za
bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
5. W przypadku nieobecności na przystanku rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka,
które nie ma zgody na samodzielny powrót do domu, opiekun nie może pozostawić dziecka
samego. Wraca ono do szkoły i oczekuje na rodzica/osobę upoważnioną do odbioru dziecka
w świetlicy szkolnej.
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6. Opiekun otrzymuje informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru od:
a) wychowawcy świetlicy w przypadku dzieci zapisanych do świetlicy,
b) wychowawcy klasy w przypadku dzieci nieuczęszczających do świetlicy.
7. W sytuacjach, kiedy dzieci korzystające z dowozu zakończyły lekcje przed dojazdem autobusu
i są odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów), rodzice są zobowiązani poinformować
o tym fakcie pracownika sekretariatu szkoły.
8. Pracownik sekretariatu informuje kierownika gospodarczego, który przekazuje niezwłocznie tę
informację opiekunowi dowozu.

§4
Prawa i obowiązki uczniów korzystających z dowożenia do i odwożenia ze szkoły
1. Uczniowi korzystającemu z dowożenia i odwożenia ze Szkoły Podstawowej w Otrębusach
zapewnia się:
a) bezpieczeństwo w czasie wsiadania do autobusu,
b) bezpieczeństwo w czasie jazdy,
c) bezpieczeństwo w czasie wysiadania z autobusu.
2. Uczeń korzystający z dowożenia i odwożenia ze Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza
Puchalskiego w Otrębusach ma obowiązek:
a) bezwzględnie wykonywać polecenia:
- kierowcy autobusu,
- osoby sprawującej opiekę w czasie jazdy;
b) przebywać w miejscu wyznaczonym w niniejszym regulaminie w czasie oczekiwania na
odwiezienie,
c) wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju autobusu oraz
w sposób nieuciążliwy dla innych podróżnych,
d) w czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy ( nie przemieszczać się po
autokarze, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek
przedmiotów z pojazdu, nie rzucać przedmiotami w innych pasażerów),
e) pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia
autobusu,
f) uczniowie klas, począwszy od klasy czwartej, którzy nie są zgłoszeni do świetlicy, a skończyli zajęcia przed odjazdem autobusu, oczekują na transport w świetlicy szkolnej w budynku gimnazjum i w bibliotece (obok świetlicy).
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3. Uczniowi korzystającemu z dowożenia i odwożenia ze Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza
Puchalskiego w Otrębusach zabrania się:
a) oddalania się od grupy bez zgody opiekuna dowozu,
b) podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę
sprawującą opiekę w czasie dowozu,
c) samodzielnego wychodzenia ucznia ze szkoły i kierowania się w stronę autobusu,
d) biegania i przepychania się,
e) otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy
w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu,
f) zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych,
g) zanieczyszczania pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek
przedmiotów przez okna,
h) przewożenia przedmiotów:
- które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym,
- które mogą być niebezpieczne dla współpasażerów.
§5
Postanowienia końcowe
1. Kierownik gospodarczy wyznacza opiekunów dowozu zgodnie z harmonogramem.
2. Dokumentacje dowozu za dany rok szkolny gromadzi i przechowuje kierownik gospodarczy.
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Załącznik nr 1
Otrębusy, dn. …………………………

Oświadczenie opiekuna dowozu

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu …………………………………………
zapoznałem (-am) się z treścią …………………………………………………………..
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Nazwisko i imię opiekuna
…………………………………………………………………………………………………………
data, podpis opiekuna: …………………………………………………….
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Załącznik nr 2
Otrębusy, dn. ……………………………………

Zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Szkole Podstawowej im.
Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach i zobowiązuję się do jego przestrzegania:
Lp. Klasa ………..
Nazwisko i imię ucznia

Data

Podpis

1.
2.
3.
4.
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Załącznik nr 3
Otrębusy, dn. ……………………………………

Zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu sprawowania opieki nad
uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozie ze szkoły w Szkole Podstawowej

im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach i zobowiązuję się do jego
przestrzegania:
Lp. Klasa ………..
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Data

Podpis

1.
2.
3.
4.
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