
 

ZAŁĄCZNIK 4 

Regulamin przywozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie w czasie pandemii COVID-19 

 

 1. Organizatorem dowozu dzieci do szkoły jest Gmina Grunwald. Listę uczniów 

dowożonych ustala dyrektor szkoły. 

 

2. Dyrektor informuje organizatora dowozu o planowanych zmianach w terminach/godzinach 

dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.  

 

3. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście 

uczniów dowożonych. Dowozem objęte są również dzieci 5 i 6–letnie, które spełniają 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.  

 

4. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez 

opiekunów z zachowaniem dystansu społecznego (jeśli jest taka możliwość) i nie mogą ich 

zmieniać w czasie jazdy.  

 

5. Przed wejściem do autobusu uczniowie muszą zasłonić usta i nos za pośrednictwem 

maseczki lub przyłbicy i nie mogą ich zdejmować podczas jazdy. 

 

6. Uczniom podczas jazdy nie wolno:   

   - wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, 

  - wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

  - zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie   

  - żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

  - rozmawiać z kierowcą, 

  - dokonywać zniszczeń w autobusie, 

  - zdejmować maseczkę/przyłbicę.  
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7. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez 

organizatora dowozu miejscu. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni 

mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

8. Uczniowie do 7 roku życia są doprowadzani i odbierani z przystanku przez rodzica 

lub inną osobę dorosłą wskazaną przez opiekuna prawnego dziecka. 

 

9. Podczas odwozów uczniowie doprowadzani są do autobusu przez nauczyciela 

dyżurującego . Opiekun przy zatrzymywaniu się autobusu na przystanku wysiada zawsze 

pierwszy, otwiera drzwi i wypuszcza lub wpuszcza dzieci do autobusu.  

 

10. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.  

 

11. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną 

ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.  

 

13. Uczniowie po przyjeździe do szkoły stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące  

w szkole (dezynfekcja, mycie rąk, zachowanie odległości) .  

 

14. Uczniowie powracający do domu oczekują na odjazd w świetlicy szkolnej lub innym 

wyznaczonym miejscu.  

 

15. W przypadku ( dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, 

zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenia swojego spóźnienia 

pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.  

 

16. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.  

 

 


