Regulamin dowozów szkolnych
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

§ 1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się
na liście uczniów dojeżdżających mieszkający w obwodzie szkoły
§ 2. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły kursami zgodnie z ustalonym harmonogramem
i zgodnie z nim wyjeżdżają.
§ 3. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych
do tego miejscach.
§ 4. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną
ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
§ 5. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych/wybranych
miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
§ 6. Uczeń w czasie jazdy stosuje się do poleceń wydawanych przez opiekuna
dowozów. Zachowuje się w sposób kulturalny, zdyscyplinowany. Informuje opiekuna
o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu
własnemu i innych.
§ 7. W czasie
w Statucie i w ZWO.
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§ 8. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się na zajęcia opieki świetlicowej
lub bezpośrednio na lekcje.
§ 9. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej.
Nauczyciel – opiekun świetlicy odprowadza uczniów do autobusu.
§ 10. Jeżeli z zastępstw doraźnych wynika, że klasa zostaje zwolniona, na przykład
z ostatniej lekcji, wówczas uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu na świetlicy.
§ 11. Uczeń zobowiązany jest do dbania o porządek w autobusie. Za zniszczenia
wyposażenia autobusu finansowo odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
§ 12. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Statutem
szkoły i ZWO.
§ 13. Przyjazd ucznia dojeżdżającego do szkoły i powrót ze szkoły po zajęciach
lekcyjnych innym niż autobus szkolny środkiem komunikacji może nastąpić
jedynie na podstawie pisemnego zwolnienia skierowanego do dyrektora szkoły a złożonego
w sekretariacie szkoły, podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów), którego wzór
stanowi załącznik do regulaminu. O zwolnieniu dyrektor szkoły informuje wychowawcę.
§ 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.

…………………………………………
(imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)

……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………………
(tel. kontaktowy)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr1
im. Szarych Szeregów
w Namysłowie

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki ………………………………… ucz. kl. …….
z dowozów autobusem szkolnym, tj. przyjazdów do szkoły i powrotów do domu
w okresie od ………………… do …………………. .
Powodem zwolnienia jest …………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………...
(proszę podać powód)

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
syna/córki ………………………………………. w drodze do szkoły i powrotnej do domu.

………………………………………………
(podpis rodzica – prawnego opiekuna)

