DEKLARACJA KORZYSTANIA Z PRZEJAZDU GIMBUSEM 2018/19
imię i nazwisko ucznia………………………………………………………..……klasa………
UWAGA!!! Przy wybranej godzinie /i przystanku/ proszę za cyferką wstawić znak X.
kursy poranne
7.10 – ul. Bajkowa
7.10 – InstalSan
7.10 – pętla w Starej Wsi
7.30 – pętla w Starej Wsi
kursy popołudniowe
13.45 – wyjazd spod szkoły
14.40 – wyjazd spod szkoły
15.30 – wyjazd spod szkoły
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Informuję, że po południu moje dziecko
• będzie wysiadało na przystanku: /proszę wstawić znak X/
A/kładka
B/Bajkowa
C/InstalSan
D/pętla
• będzie samodzielnie wracało do domu /proszę niepotrzebne skreślić/
TAK

NIE

UWAGA!!! Jeśli skreślili Państwo odpowiedź TAK, proszę wypełnić poniżej:
• z przystanku będzie odbierane przez ………………………………………………………
/imię i nazwisko osoby dorosłej, stopień pokrewieństwa, ew. informacja, że jest to sąsiad(ka)/

===

Wiem, że wszelkie odstępstwa od powyższych ustaleń
muszą być na bieżąco przekazywane na piśmie.
czytelny podpis rodzica

data

..

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU
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10.

Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły.
Opiekę w autobusie szkolnym sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
Dyrektor dostosowuje tygodniowy plan zajęć do harmonogramu dowożenia uczniów.
W godzinach porannych autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów. Natomiast
po zakończeniu zajęć odjeżdża po stwierdzeniu przez opiekuna obecności wszystkich uczniów oraz daniu znaku
kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
Dzieci wsiadają/wysiadają do/z autobusu na sygnał nauczyciela.
Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu, z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej
miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub wyznaczone przez nich osoby.

Wszelkie zmiany /np. konieczność wyjścia na innym niż zazwyczaj
przystanku lub przejazd innym niż w deklaracji kursem/ zgłaszane są
opiekunowi na piśmie /nie SMS-em/ z podaniem daty, godziny odjazdu
gimbusu, nazwy przystanku i czytelnym podpisem.

11. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie,
decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób do/z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzję co do
dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest
współdziałać z opiekunem w celu zapewnienia w pierwszej kolejności bezpieczeństwa uczniom, a następnie aby
zminimalizować straty materialne.
12. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami,
zapewniając im bezpieczeństwo do czasu podstawienia pojazdu zastępczego.
13. W razie konieczności opiekun podejmuje inne czynności mające na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa
przewożonym uczniom.
14. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym
regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
15. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora szkoły.
16. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca siedzące wyznaczone przez opiekunów i zapinają pasy.
17. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
e) rozmawiać z kierowcą.
18. Osoba opiekująca się dziećmi w autokarze rano przyprowadza dzieci do szatni szkolnej.
19. Dzieci odjeżdżające autobusem wychodzą ze szkoły pod opieką nauczyciela i na jego znak wsiadają do autobusu.
20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 września 2017 roku.

czytelny podpis rodzica i dziecka
data

..

