REGULAMIN
Dla ucznia dojeżdżającego do szkoły autobusem
Postanowienia ogólne regulaminu
Oczekując na przyjazd autobusu szkolnego, uczeń zachowuje się kulturalnie, w sposób
niezagrażający jego i innych.
1. Uczniowie szkoły wsiadają do autobusu i wysiadają z autobusu tylko w miejscu
wyznaczonym.
2. Podczas wsiadania do autobusu, uczeń zobowiązany jest zachować szczególną
ostrożność.
3. Po wejściu do autobusu, uczeń obowiązkowo zajmuje miejsce siedzące.
4. Podczas jazdy zabronione jest przebywanie na stopniach autobusu oraz przemieszczanie
się w autobusie.
5. Podczas przewozu autobusowego uczniowie mają zapewnioną opiekę.
6. Opiekę nad uczniem dowożonym opiekun dowozu przejmuje w chwili wejścia ucznia do
autobusu szkolnego.
7. Dziecko w wieku do 7 lat przyprowadza na przystanek autobusowy rodzic lub pełnoletni
członek rodziny i czeka z nim aż do czasu wejścia dziecka do autobusu szkolnego.
8. Dziecko w wieku do lat 7 odbierane jest z autobusu szkolnego na przystanku przez
rodzica lub pełnoletniego członka rodziny.
Dowożone dzieci mają w szkole zapewnioną opiekę nauczyciela dyżurującego-świetlicy.

Zasady zachowania się uczniów w autobusie szkolnym
W autobusie uczniowie zobowiązani są do:
1.
2.
3.
4.
5.

słuchania poleceń opiekuna dowozu, kierowcy w autobusie szkolnym,
zajęcia wskazanego miejsca w autobusie,
kulturalnego zachowania się,
dbania o porządek i czystość,
powiadomienia opiekuna o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu swojemu lub
innych należy powiadomić opiekunkę.
Uczniom w autobusie szkolnym nie wolno:

1. wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu,
2. wstawać ze swoich miejsc, odwracać się, wkładać głowę między siedzenia, otwierać
okien, chodzić po autobusie w czasie jazdy,
3. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa,
używać wulgarnego słownictwa, bić i popychać kolegów,
4. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
5. zaśmiecać pojazdu,
6. niszczyć wyposażenia,

7. opuszczać miejsc przed zatrzymaniem autobusu,
8. włączać głośno muzyki z telefonów komórkowych.
W przypadku naruszania „Regulaminu dla uczniów dowożonych” stosuje się kary:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

powiadomienie wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się,
zaproszenie rodziców na rozmowę do szkoły
ustne napomnienie przez opiekunki,
rozmowa z Dyrektorem szkoły,
obniżenie oceny z zachowania.
nagminne łamanie regulaminu wyklucza ucznia z dojazdu autobusem do szkoły

Za przestrzeganie „Regulaminu dla uczniów dowożonych: uczeń może zostać nagrodzony
1.
2.
3.
4.

Ustną pochwałą opiekuna dowozu w obecności innych dzieci
Powiadomieniem wychowawcy klasy o właściwym zachowaniu się
Poinformowaniem rodziców
Otrzymaniem dyplomu i nagrody na koniec roku
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