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1. Uczniowie dojeżdżający przed odjazdem do szkoły zbierają się w 

ustalonych miejscach: przystanki autobusowe, świetlice gdzie 

przebywają pod opieką rodziców lub wychowawców.    

2. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły podczas 

przewozów odpowiadają opiekunowie zatrudnieni przez 

przewoźnika. 

3. Do autobusu wchodzimy zachowując bezpieczeństwo i 

zajmujemy miejsca. 

4.  W czasie jazdy uczniowie  zachowują ład, porządek, spokój, 

dbają o czystość pojazdu w szczególności zaś: 

 nie wstają z miejsc i nie chodzą po autokarze, 

 w czasie jazdy pod żadnym pozorem nie zbliżają się do drzwi, 

 o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach powiadamiają  

głosem   opiekuna  

 nie jedzą i nie spożywają  napojów 

 

5. Uczniowie wysiadają  z autobusu gdy się zatrzyma, pod opieką  

nauczyciela przechodzą po pasach przez ulicę i idą  do szatni. 

Następnie udają się do świetlicy gdzie zgłaszają swoją obecność 

i  stąd o ustalonej porze rozchodzą się do klas. 

6. Uczniowie po skończonych lekcjach niemający odwozu 

obowiązkowo przychodzą do świetlicy i opuszczają ją za zgodą  

wychowawcy. 



 

7. Po lekcjach uczniowie klas 1-3 oczekują na odwóz: gdy jest 

bezdeszczowa pogoda – na boisku szkolnym w wyznaczonym 

miejscu a w razie niepogody na korytarzu  obok świetlicy  i 

szatni ( w czasie przerwy pod opieką nauczyciela dyżurującego, 

a po przerwie pod opieką wychowawcy świetlicy), stąd  też 

prowadzone są odwozy. 

Uczniowie klas 4-8 przychodzą po skończonych lekcjach 

bezpośrednio  na odwozy w ustalone miejsce. 

8. Podczas oczekiwania na odwóz na boisku szkolnym uczniowie  

ustawiają się klasami (od najmłodszych) i kierunkami dowożenia 

po prawej i lewej stronie poniżej bramki wejściowej na teren 

szkoły. 

9. Wszyscy zachowujemy się bezpiecznie nie wyrządzając nikomu 

krzywdy psychicznej lub fizycznej zagrażającej bezpieczeństwu 

oczekujących uczniów. 

10.Nikt z uczniów nie może przebywać podczas odwozów 

      poza ustalonym miejscem. 

    11.Do autobusu idziemy z nauczycielem i  po wyczytaniu 

          nazwiska uczeń wchodzi  do pojazdu. 

    12.Zachowanie  uczniów w czasie dowożenia będzie 

         brane  pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania. 

    13.Wszyscy uczniowie dojeżdżający  przestrzegają zasad            

          regulaminu dla bezpieczeństwa.  

           

  



 


