REGULAMIN
DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
GIMNAZJUM IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W ŁOBUDZICACH

Regulamin dowozu i odwozu uczniów Gimnazjum im. J. Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi
w Łobudzicach – zwany w dalszej części „Regulaminem dowozu” określa ogólne zasady dla uczniów
dojeżdżających do szkoły.
1. Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście
uczniów dojeżdżających do szkoły.
2. Ostateczną listę uczniów dojeżdżających do szkoły sporządza się na początku każdego roku
szkolnego – pierwszy tydzień września, na podstawie oświadczeń złożonych w sekretariacie szkoły
o miejscu zamieszkania ucznia, odległości do szkoły, miejscu przystanku szkolnego.
Kryterium dokonania wpisu ucznia na listę dowozu stanowi: adres zamieszkania (obwód szkoły)
oraz odległość od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły.
3. Lista uczniów dojeżdżających jest aktualizowana na bieżąco w trakcie roku szkolnego.
4. Z dowozu autobusami szkolnymi do szkoły mogą również korzystać uczniowie spoza obwodu
szkoły na podstawie indywidualnie zakupionego biletu miesięcznego.
5. Uczniowie są dowożeni do szkoły na podstawie ważnego biletu oraz ważnej legitymacji szkolnej.
6. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek zajmowania miejsc siedzących w autobusie, pozostania
na nich w trakcie jazdy, nie zmieniania ich w czasie jazdy aż do momentu zatrzymania się autobusu na
docelowym dla nich przystanku.
7. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach określonych
w harmonogramie dowozu uczniów do gimnazjum opracowanym na rok szkolny.
8. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie
narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

9. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły według kursów ustalonych przez przewoźnika oraz zgodnie
ze swoim tygodniowym planem zajęć edukacyjnych i na jego podstawie wyjeżdżają ze szkoły.
10. W organizacji pracy gimnazjum zawsze zapewnia się opiekę nad każdym oddziałem
gimnazjalnym, który z różnych przyczyn ma zmieniony tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.
Zmiany takie zostają odnotowane w „Zeszycie godzin zastępstw zleconych przez dyrektora szkoły
w roku szkolnym”.
11. Dowóz uczniów do szkoły na dodatkowe zajęcia edukacyjne bądź zajęcia o innym charakterze
każdorazowo organizowany jest według potrzeb szkoły.
12. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie oczekują na terenie szkoły
na rozpoczęcie zajęć edukacyjnych pod opieką nauczycieli dyżurujących.
13. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczniowie dojeżdżający oczekują na przyjazd autobusu na
terenie szkoły pod opieką nauczycieli dyżurujących.
W celu zapewnienia stałego nadzoru nad opieką uczniów dojeżdżających opracowuje się
„Harmonogram dyżurów nauczycieli” uwzględniający pełnienie dyżurów na terenie szkoły przez
nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, podczas przerw śródlekcyjnych i po zakończeniu
zajęć edukacyjnych w szkole.
14. W czasie dowozu uczniów do szkoły w autobusie obowiązują zasady zachowania zawarte
w statucie szkoły.
Za nieprzestrzeganie zasad zawartych w statucie dotyczących uczniów dojeżdżających do szkoły
uczeń i jego rodzic ponoszą konsekwencje :
uczeń – ocenę zachowania, rodzic – odpowiedzialność materialną.
15. Zwolnienie ucznia objętego dowozem może nastąpić tylko na podstawie pisemnego oświadczenia
rodziców (opiekunów prawnych) przekazanego wychowawcy danego oddziału gimnazjalnego.
Oświadczenia są przechowywane do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym.
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