Regulamin sprawowania opieki podczas oczekiwania i przewozu uczniów
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie.
I. W roku szkolnym 2012/13 opiekę w autobusach szkolnych pełnią następujące osoby mające
podpisane umowy z UG w Słupnie :
1. S-1 – Ewa Kwiatkowska
2. S-2 - Wanda Drążek
3. S-3 - Urszula Szczurowska
II. Sprawowanie opieki obejmuje nadzór nad powierzonymi uczniami w autobusie oraz podczas
wsiadania i wysiadania z autobusu.
III. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na autobus oraz po jego opuszczeniu w drodze
powrotnej odpowiadają rodzice. Rodzice mogą zorganizować we własnym zakresie dyżury na
poszczególnych przystankach .
IV. Nauczyciele pełniący dyżury odbierają uczniów od opiekuna po wjeździe na teren szkoły i
wykonaniu niezbędnych manewrów przez kierowcę ; przy odjeździe uczniów są zobowiązani
do oczekiwania i czuwania nad bezpieczeństwem uczniów do chwili przyjazdu autobusu i
przekazania uczniów opiekunom. Uczniowie nie mogą przebywać wewnątrz autobusu , jeśli nie
ma w nim opiekuna.
W sytuacjach awaryjnych ( spóźnienie autobusu, awaria , niewłaściwe zachowanie uczniów) – za
pośrednictwem innych osób lub telefonicznie informują sekretariat (dyrektora) o zaistniałej sytuacji .
W żadnym przypadku nie mogą opuścić placu manewrowego dopóki wszyscy uczniowie nie zostaną
przekazani pod opiekę osobom dowożącym .
V. Po przyjeździe autobusu na plac przyszkolny opiekun wysiada z autobusu i kontrolując stan
osobowy wpuszcza dzieci do autobusu. Opiekun i kierowca pojazdu muszą sprawdzić poprawność
zamknięcia drzwi a po zakończeniu trasy –stan pojazdu pod względem czystości i ewentualnych
uszkodzeń z winy ucznia.
VI. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza
wysiadających uczniów; jeśli są uczniowie , którzy musza przejść na drugą stronę ulicy , opiekun
przeprowadza ich.
VII. Opiekun zobowiązany jest do czuwania nad przestrzeganiem trasy przejazdu i przystanków
ustalonych przez UG w Słupnie.
VIII. Opiekun zobowiązany jest informować dyrektora szkoły o wszelkich zauważonych
nieprawidłowościach związanych z zachowaniem uczniów , spóźnieniach autobusu , jego stanie
technicznym oraz zachowaniu kierowców. itp.
IX. Opiekun zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić UG i szkołę w przypadku swojej
niedyspozycji ( zwolnienia lekarskiego) tak , aby możliwe było wyznaczenie zastępstwa.
X. Szkoła zobowiązana jest do powiadomienia UG oraz opiekunów o zmianie godzin dowozu oraz
zmianie stanu osobowego uczniów uprawnionych do korzystania z autobusu szkolnego .
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
I.
Do korzystania z autobusu szkolnego maja prawo uczniowie gimnazjum zgodnie z
załączoną listą.
II.
Uczeń ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas wsiadania , wysiadania i
podczas pobytu w autobusie.
III.
Uczeń ma prawo zgłaszać do opiekuna zauważone nieprawidłowości związane z
dowozem
IV.
Uczeń ma obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia kierowcy , opiekuna oraz
nauczyciela dyżurującego mające na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas
oczekiwania na autobus i podczas przejazdu:
- przebywać w wyznaczonym miejscu na placu manewrowym
- nie oddalać się z placu
- wsiadać i wysiadać wyznaczonymi drzwiami

- zajmować wyznaczone przez opiekuna miejsce
- zachowywać się kulturalnie względem kierowcy , opiekuna i kolegów
- dbać o czystość i stan wyposażenia autobusu
V. uczeń ma obowiązek pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
niego wyposażenia autobusu.
VI. zachowanie ucznia w autobusie podlega ocenie wg regulaminu oceniania zachowania(statut
gimnazjum , § Nagrody i kary )
Uczeń korzystający z dowozu w przypadku wcześniejszego zakończenia zajęć ma obowiązek
przebywania na świetlicy szkolnej.
Uczeń korzystający z dowozu ma obowiązek zgłosić zmianę miejsca zamieszkania oraz
rezygnację z dojazdu – całkowitą( sekretariat) lub danego dnia ( po zwolnieniu się u
nauczyciela / wychowawcy ) zgodnie z obowiązującymi w gimnazjum zasadami( druki
zwolnień)- w tym przypadku za dojazd / przyjazd odpowiadają rodzice ucznia .
Aneks z dnia 21.12.2012r.
W przypadku kolizji drogowej opiekun bezwzględnie czeka na wezwaną policję i pogotowie
ratunkowe , jeśli nie zrobi tego kierowca opiekun wzywa na miejsce wypadku policję i
pogotowie , informuje organ prowadzący ( GZO ) oraz dyrektora szkoły; opiekun nie
dopuszcza do rozejścia się uczniów uczestniczących w wypadku bez zbadania ich przez
lekarza , nawet jeśli nie skarżą się oni w danej chwili na jakiekolwiek dolegliwości i brak jest
wyraźnych śladów obrażeń . Opiekun w miarę możliwości powinien poinformować rodziców
uczniów o zaistniałej sytuacji ; rodzice mogą odebrać dziecko z miejsca wypadku tylko za
pisemnym potwierdzeniem ( druk u opiekuna przejazdu) , zobowiązując się jednocześnie do
uzyskania konsultacji lekarskiej we własnym zakresie i poinformowania o jej wyniku
sekretariat szkoły .
Uczniowie wraz z opiekunem oczekują na podstawienie autobusu zastępczego.
Rodzice mają prawo do zgłaszania uwag odnośnie dowożenia ( na piśmie lub telefonicznie) za
pośrednictwem dyrektora szkoły .
Słupno , 3 września 2012r.

Zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania w/w regulaminu :

Aneks podpisano w dniu 2 stycznia 2013r.

Protokół z miejsca wypadku drogowego z udziałem uczniów GKKB w Słupnie
W dniu ………………….. 2013r. o godz. ……… doszło do kolizji drogowej autobusu ……..
na trasie do szkoły / ze szkoły w okolicach ……………………………. .
Powiadomiono policję i pogotowie ratunkowe o godz. ………………….. oraz GZO i dyrektora
gimnazjum o godz. ………….. .
pogotowie przyjechało o godz. ……. .
stwierdzono obrażenia u osób ( wymienić ) ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Pozostałe osoby czują się dobrze i mogą zdaniem lekarza uczestniczyć w dalszej jeździe pojazdem
zastępczym . ( sporządzić pełną listę uczniów i pozostałych osób uczestniczących w kolizji).
Z miejsca wypadku rodzice odebrali na własną odpowiedzialność i zadeklarowali uzyskanie
pomocy lekarskiej we własnym zakresie następujących uczniów :
Uczniowie
………………………..
………………………..
………………………..
……………………….
……………………….

podpis rodziców
………………………..
………………………..
…………………………
…………………………
………………………….

Lista uczniów i osób uczestniczących w wypadku w dniu …………………….

