REGULAMIN UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W SULISZEWIE
Regulamin dojazdów stanowi załącznik nr 10 do Statutu.

1. Uczniowie pod nadzorem opiekuna dojazdu zbierają się w następujących
punktach:
a) Rzecko
- przy remizie strażackiej
- przystanek przy bloku spółdzielczym
b) Rzeczki
- na przystanku autobusowym
c) Krzowiec
- w środku wsi, na przystanku
d) Kołki
- przy Remizie Strażackiej
e) Suliszewo
- przystanek autobusowy przy domu nr 58
Dzieci poniżej 7 roku życia przyprowadzane i odprowadzane są przez
rodziców.
2. Po przyjeździe autobusu szkolnego, przed odjazdem do domu, uczniowie
wychodzą ze szkoły i zajmują wyznaczone miejsce w autobusie, zachowując
zasady bezpieczeństwa: wchodzą jednym wejściem, pojedynczo, nie
przepychają się. Odbywa się to pod opieką nauczyciela dyżurnego oraz
opiekuna przejazdów.
a) Suliszewo, Kołki, Krzowiec
b) Rzeczki, Rzecko, Chełpa, Łaszewo
3. W trakcie oczekiwania na przejazd autobusu szkolnego uczniowie
przebywający na świeżym powietrzu zachowują się w sposób zgodny z
zasadami bezpieczeństwa: zostawiają swoje plecaki w jednym,

wyznaczonym miejscu, ustawiają się w kolejce klasami (od najmłodszych
do najstarszych), nie przepychają się.
4. W trakcie jazdy uczniowie są pod nadzorem opiekuna dojazdów, w
autobusie, podczas jazdy, nie wolno:
- otwierać drzwi i okien;
- zmieniać miejsc;
- wstawać, chodzić, biegać po autobusie;
- rzucać przedmiotami;
- bić kolegów, koleżanki;
- krzyczeć;
- niszczyć siedzeń, ścian pojazdu.
5. Za zniszczenia w autobusie odpowiadają rodzice i ponoszą koszty
naprawy.
6. Przejazdy odbywają się tylko w godzinach wyznaczonych, umieszczonych
w grafiku, na tablicy informacyjnej.
7. Dzieci jadą autobusem szkolnym WYŁĄCZNIE do swojego miejsca
zamieszkania, ponieważ KAŻDE Z NICH MA WYKUPIONY BILET na
przejazd do miejscowości, w której mieszka.
8. Rodzice wspomagają opiekuna dojazdu podczas godzin rannych, w
kwestii zachowania bezpieczeństwa.
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 listopada 2017r,
Radę Rodziców w dniu 21 listopada 2017 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej Nr1 im Jana Brzechwy w Suliszewie.

