
Zasady dowozu uczniów w Szkole Podstawowej im. Władysława

Broniewskiego  w Tłokini  Wielkiej w związku z wystąpieniem

pandemii koronawirusa COVID – 19

Zapewnienie dzieciom i  młodzieży bezpłatnego dowozu do szkoły odbywa się  na

zasadach  obowiązujących  w  transporcie  publicznym.

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-organiczenia.)

I. DOWÓZ

1. Dowozem objęte są dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Władysława

Broniewskiego w Tłokini Wielkiej, których droga do szkoły w przypadku klas 0-IV SP

– przekracza 3 km, V-VIII – przekracza 4 km.

 

2. Uczniowie  oczekują  w  bezpiecznej  od  siebie  odległości  min.  1,5  m  na

wyznaczonych przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo

odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun wysiada i

wprowadza  dzieci  do  środka  (od  tego  momentu  przejmuje  pełną

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci).

 

3. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiada 

kierowca, a opiekę nad dziećmi w czasie jazdy sprawuje opiekun – osoby te są 

pracownikami  firmy Transport Osobowy Julian Jaszek.

 

Zadania opiekuna 

1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas jazdy.

3. Sprawowanie  opieki  nad  uczniami  w  trakcie  wysiadania  uczniów  z  autobusu  po

dojeździe do szkoły.
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II. ODWÓZ

1. Po  przyjeździe  autobusu  na  przystanek  szkolny  opiekun  ubrany  w

maseczkę/przyłbicę i po dezynfekcji rąk wprowadza dzieci do autobusu.

2. Wszystkie  osoby znajdujące się  w autobusie  zobowiązane są  do noszenia

maseczki/przyłbicy w czasie jazdy.

3. Opiekun jasno określa kierunek wysiadania z autobusu (wyjście przy kierowcy

lub tył autobusu). Przy czym uczniowie zachowują między sobą dystans min. 1,5 m.

4. Po  dojechaniu  do  kolejnego  przystanku  opiekun  wysiada  pierwszy  i

wyprowadza wysiadających uczniów, po odejściu ostatniego ucznia na odległość 2 m

od autobusu  wchodzi  do  autobusu  jako  ostatni  (od  tej  chwili  za  bezpieczeństwo

dzieci odpowiadają rodzice).

5. Uczniowie mają obowiązek słuchania opiekuna i wykonywania jego poleceń  w

zakresie porządku i bezpieczeństwa.

6. Opiekun dokłada wszelkich starań  o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w

drodze do szkoły, jak również w czasie  powrotu do domu.

7. Oczekując na przyjazd autobusu uczniowie stoją spokojnie, nie przepychają

się, nie dobiegają , nie podchodzą do krawędzi jezdni.

8. W  przypadku  wyjątkowo  trudnych  warunków  drogowych  zagrażających

bezpieczeństwu dowozu, zmiany planu nauczania, innych wyjazdów dyrektor szkoły

lub inna upoważniona osoba może odwołać kurs lub zmienić jego godzinę.

9. Wychowawcy  klas  z  niniejszym  dokumentem  zapoznają  uczniów

dojeżdżających oraz ich rodziców na początku roku szkolnego.

10. Naruszenie  regulaminu  będzie  skutkować  sankcjami  wynikającymi  z

obowiązujących przepisów oświatowych, statutu i regulaminów szkolnych.

Zakres obowiązków uczniów dojeżdżających autobusem

do Szkoły Podstawowej  im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej

 

Bezpieczna droga dziecka do szkoły i ze szkoły.
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1. Dzieci  oczekują  na  wyznaczonych  przystankach  na  przyjazd  autobusu,

zachowując  między  sobą  bezpieczną  odległość  min.  1,5  m  oraz  odpowiednią

odległość od ulicy.

2. Dzieci  wsiadają  do  autobusu  w  maseczce/przyłbicy,  wysiadają  z  autobusu

pojedynczo jeden za drugim „nie przepychając się”.

3. Uczniowi  nie  wolno  wsiadać  lub  wysiadać  z  autobusu  bez  zgody  lub  pod

nieobecność opiekuna.

4. Nauczyciel przyprowadza uczniów do szkoły, dba o to, by dzieci zachowały

bezpieczną odległość między sobą. Dzieci z oddziału przedszkolnego przekazuje ich

nauczycielowi.

5. Uczniowie klas I  -  VIII  po przyjeździe do szkoły dezynfekują lub myją ręce

wodą z mydłem, po czym zachowując bezpieczną odległość udają się do szatni, a

następnie na lekcje.

6. W  czasie  jazdy  autobusem  uczniowie  zobowiązani  są  stosować  zasady

bezpieczeństwa i kultury osobistej, a w szczególności:

• zobowiązani są od momentu wejścia do autobusu nosić w prawidłowy sposób

środki ochrony osobistej (tzn. maseczka/przyłbica zakrywa nos i usta),

• nie zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy,

• nie niszczyć pokrowców,  

• nie otwierać drzwi,

• nie otwierać okien w czasie jazdy,

• nie wyrzucać przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy,

• nie stać przy kierowcy lub w pobliżu drzwi, nie hałasować,

• kulturalnie odnosić się do swoich kolegów, kierowcy i opiekuna,

• stosować  odpowiednie słownictwo,

• pomagać młodszym,

• wykonywać polecenia opiekuna,

• dbać o czystość w autobusie,

• siedzieć na wyznaczonych przez opiekuna miejscach.

7. Dojeżdżający  uczniowie  nie  wychodzą  ze  szkoły  samodzielnie.  Po  skończonych

zajęciach  udają  się  do  świetlicy  szkolnej,  jeżeli  kurs  autobusu  jest  w  godzinach

późniejszych  lub  przychodzą  na  miejsce  zbiórki  (korytarz  na  parterze)  i  w

bezpiecznej odległości od siebie oczekują na nauczyciela.
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8. Dzieci oddziału przedszkolnego (5, 6 latki) zostają przygotowani do odwozu przez

swojego  nauczyciela  (zakładają  maseczkę/przyłbicę)  i  zostają  przekazani

nauczycielowi odprowadzającemu.

9. Pod opieką nauczyciela, z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą,

udają się na przystanek autobusowy.

 

Za uszkodzenia wyposażenia autobusu odpowiedzialność ponoszą rodzice 

dziecka czyniącego szkodę  i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

 

10. W czasie jazdy w  razie złego samopoczucia uczniowie natychmiast informują

o tym fakcie opiekuna.

11. Każda zmiana miejsca wysiadania wymaga pisemnej formy zgłoszenia przez

rodzica  lub  prawnego  opiekuna  do  dyrektora  placówki  wraz  z  jego  akceptacją

potwierdzoną podpisem, a następnie oddana opiekunowi w autobusie.

12. Po zakończonych lekcjach uczniowie mają 5 minut, aby stawić się na miejsce

zbiórki.

13. Autobus  odjeżdża  o  wyznaczonych  godzinach  wg  oddzielnego

harmonogramu.

14. Przy  dużej  kumulacji  dzieci  do  odwozu  opiekun  decyduje  o  kolejności

odwożonych grup po powiadomieniu o tym fakcie dyrektora szkoły.

15. Uczniowie będą informowani o zmianie godzin przywozów lub odwozów.

16. W przypadku braku odbioru dziecka przez rodzica z oddziału przedszkolnego,

dziecko będzie z powrotem odwiezione do szkoły i przekazane do świetlicy lub pod

opiekę wyznaczonej osoby do czasu przybycia rodzica lub kolejnego odwozu.

Obowiązki  nauczyciela  przyprowadzającego  uczniów  z  przystanku

autobusowego  do  szkoły  i  odprowadzającego  uczniów  ze  szkoły  na

przystanek autobusowy.

1. Nauczyciele  są  zobowiązani  do  noszenia  maseczki/przyłbicy  przez  cały  czas

sprawowania opieki nad dowożonymi dziećmi.

2. Nauczyciele  przyprowadzają  i  odprowadzają  uczniów  wg  oddzielnego

harmonogramu.
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3. Nauczyciele przyprowadzający uczniów z pierwszego i  drugiego kursu we

współpracy  z  nauczycielem  dyżurującym  lub  z  pracownikiem  obsługi  nadzoruje

wprowadzenie  uczniów  do  szkoły  zachowując  podział  na  klasy  i  bezpieczną

odległość między nimi.

4.  Nauczyciel odprowadzający uczniów na kurs autobusu o godz. 12.45, 13.50 i 15.30

zabiera  uczniów klas I – VIII zgromadzonych w miejscu zbiórki, tj. korytarz szkolny

na parterze. Dodatkowo zabiera dzieci z oddziału przedszkolnego.

5. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie drogi i na przystanku w

czasie oczekiwania na autobus szkolny.

6.  Nauczyciel przekazuje uczniów opiekunowi.

 

Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad

bezpieczeństwa będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem

Szkoły.
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