REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LUBICZU
1. Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym korzystają uczniowie zakwalifikowani zgodnie z ustawą z dnia 7.09.1991 o
systemie oświaty, która obowiązuje od dnia 25.10.1991r. (uczniowie kl. I - IV, których droga ze szkoły do domu
przekracza 3 km i uczniowie od kl. V do III gimnazjum, których droga ze szkoły do domu przekracza 4 km).
1a. Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym korzystają również uczniowie z orzeczeniem
o niepełnosprawności, niezależnie od długości drogi z domu do szkoły.
2. Uczniowie, którzy przyjeżdżają do szkoły mają obowiązek oczekiwać na autobus w wyznaczonym przez gminę
miejscu, tzn. na przystanku autobusu szkolnego.
3. Autobus zatrzymuje się tylko i wyłącznie na wyznaczonych przystankach, które podane są w punkcie 24 i 25
Regulaminu.
4. Uczniowie klas 0- III S.P. muszą być przyprowadzani i odbierani o wyznaczonej godzinie z przystanku przez
rodziców, prawnych opiekunów lub osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodzica. Osoby te mają obowiązek
przyprowadzać i odbierać dzieci o wyznaczonej godzinie zgodnie z obowiązującym planem dowozu.
5. Do autobusu zabierani są wyłącznie uczniowie objęci dowozem.
6. Za bezpieczeństwo ucznia przed przyjazdem autobusu szkolnego odpowiada rodzic lub prawny opiekun, za
bezpieczeństwo przed odjazdem ze szkoły odpowiada nauczyciel świetlicy, natomiast w autobusie opiekunka uczniów.
7. Za bezpieczeństwo jazdy autobusu szkolnego odpowiada jego kierowca.
8. Wszyscy uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przestrzegać ustalonych godzin dowozu i odwozu zgodnie z
obowiązującym planem dowozu.
9. Uczniowie, którzy po przyjeździe do szkoły oczekują na lekcje lub po lekcjach oczekują na autobus mają obowiązek
przebywać w świetlicy. Nie wolno uczniom w tym czasie samowolnie opuszczać świetlicę lub szkołę, chyba, że na
pisemną prośbę rodzica lub prawnego opiekuna. Prośbę należy okazać wychowawcy świetlicy.
10. Uczniowie odjeżdżający bezpośrednio po lekcjach oczekują na autobus na przystanku autobusu szkolnego
(wyznaczone i oznakowane miejsce zabezpieczone barierką).
11. Ze względu na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających, jako pierwsi przyjeżdżają do szkoły uczniowie, którzy
mieszkają w kierunku Złotoria (godz. 7.00), Jedwabno (godz. 7.15). Następnie przyjeżdżają uczniowie z grupy I czyli
ci, którzy mieszkają w kierunku Mierzynek, Młyniec, Józefowo. Jako ostatni przyjeżdżają uczniowie z Mierzynka
(mieszkający bliżej szkoły) i Krobii. Przy odwozie, jeżeli jest podział na grupy, jako pierwsza odjeżdża grupa II czyli
Krobia i Mierzynek, następnie odjeżdża grupa I czyli Mierzynek, Młyniec, Józefowo. Jako ostatni odjeżdżają uczniowie
z Jedwabna. Wyjątkowo w piątek uczniowie z Jedwabna odjeżdżają o godz. 14.25
12. Przed wejściem do autobusu uczniowie ustawiają się pojedynczo począwszy od klas młodszych, wchodzą kolejno i
zajmują najbliższe wolne miejsce.
13. Podczas wsiadania, wysiadania i jazdy autobusu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kultury, nie wolno
uczniom jeść i pić.
14. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie odbywa się tylnymi drzwiami.
15. Podczas jazdy autobusu wszyscy uczniowie siedzą i trzymają tornistry (lub plecaki) na kolanach lub przy nogach.
16. Opiekun dzieci zajmuje miejsce bezpośrednio przy drzwiach z tyłu autobusu.
17. Opiekun wysiada i wsiada na każdym przystanku i pomaga dzieciom podczas wsiadania i wysiadania oraz
dopilnowuje, aby dzieci wysiadające bezpiecznie oddaliły się. W razie konieczności przeprowadza na drugą stronę
drogi.
18. W razie konieczności cofania autobusu opiekun dzieci znajduje się na zewnątrz i czynnie pomaga kierowcy w
bezpiecznym wykonaniu manewru.
19. Uczeń, który nie będzie korzystał z przywozu lub odwozu na stałe (cały rok szkolny) lub w niektóre dni tygodnia,
ma obowiązek dostarczyć do kierownika świetlicy odpowiednie oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego
opiekuna.
20. Uczeń, który z własnej winy nie dostosuje się do planu dowozu, organizuje go we własnym zakresie. Ma obowiązek
o tym poinformować nauczyciela świetlicy i rodzica.
21. Uczeń, który zachowuje się źle w autobusie szkolnym, wagaruje, nie dostosowuje się do regulaminu i planu dowozu
będzie podlegał procedurze usunięcia z listy uczniów dojeżdżających.
22. Procedura usunięcia z listy uczniów dojeżdżających:
a. ustne ostrzeżenie wychowawcy świetlicy, opiekuna autobusu lub kierowcy o konsekwencjach złego postępowania
b. pisemne ostrzeżenie adresowane do rodziców, prawnych opiekunów,
c. zawieszenie ucznia w dowozie na okres tygodnia
d. wykreślenie z listy uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym.
23.Uczeń, który w dniu przyjazdu do szkoły nie pójdzie na lekcje (wagaruje) nie ma prawa wrócić do domu autobusem
szkolnym.

24. Wszyscy uczniowie, którzy w wyjątkowych sytuacjach muszą jechać innym kursem autobusu niż nakazuje to plan
dowozu, mają obowiązek pokazać (na prośbę opiekuna autobusu lub wychowawcy świetlicy) wpis do indeksu/zeszytu
korespondencji.
25.W wypadku awarii autobusu kierowca powiadamia szkołę ( nauczyciela świetlicy), następnie
powiadamiani są rodzice, którzy mieszkają w pobliżu przystanku (nazwisko i numer telefonu
podany jest niżej).
26. Wszyscy uczniowie dowożeni są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu i
poszanowania mienia wewnątrz autobusu.
27. Za prawidłowe wykonywanie przez uczniów zawartych w regulaminie postanowień odpowiada
nauczyciel świetlicy oraz opiekun dzieci.
28.Trasa jazdy autobusu szkolnego (kierunek: Mierzynek, Młyniec, Józefowo) – przystanki:
1. Krobia - Dolina Drwęcy 101,
1a Młyniec II – Dolina Drwęcy 131,
2. Młyniec II - 36 dom p. Wykrotka
3. Młyniec II – przy sklepie p.Drążkowskich
4. Młyniec II - 31 dom p. Poskart
5. Młyniec II – dom p. Cimek
6. Merzynek 29 – dom p. Bogusz
7. Józefowo – przy drodze do p. Miastkowskich,
8. Szembekowo – pętle przy krzyżu
9. Józefowo - dom p. Ziółkowskich
10. Mierzynek 36 - przy byłej mleczarni –dom p. Jankowskiej
11a. Mierzynek przy sklepie pp. Kędzierskich
(tylko przy jednym przywozie i odwozie)
11. Mierzynek ( strusie) –dom przy p. Błaszkiewicz
12. Mierzynek - przy remizie
13. Krobia – parking „Bartorex” –dom p. Szeferskiej
14. Krobia – ul. Osiedlowa –dom p. Wasilewskich
15. Krobia – przy sklepie (Stawscy)
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29. Trasa jazdy autobusu szkolnego - kierunek Jedwabno
I.Lubicz Górny (szkoła)
II.Lubicz Dolny – osiedle ( tylko dla wysiadających)
III.Lubicz Dolny (szkoła)
IV.Skrzyżowanie (ujęcie wody)
V.Przystanek (dom pp. Nowatkowskich)
VI.Lubicz Dolny (szkoła)
VII.Lubicz Górny (szkoła)
30. Trasa jazdy autobusu szkolnego – kierunek Złotoria/Nowa Wieś
I. Złotoria – (ul. 8 Marca)
II. Nowa Wieś (przystanek PKS)
III. Lubicz Górny (szkoła)
IV. Nowa Wieś (przystanek PKS)
V. Złotoria–(ul.8 Marca)
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