Stan na dzień 20 lutego 2013

Zespół Szkół w Osiecznej

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W AUTOBUSIE SZKOLNYM
PODCZAS DOWOZÓW I ROZWOZÓW
Pobyt w autobusie szkolnym traktowany jest jak pobyt na terenie szkoły w trakcie
przerw, dlatego znajdują tu zastosowanie przepisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej, a szczególnie wytyczne
dotyczące oceny zachowania zawarte w rozdziale IX tegoż Systemu.
I. Wchodzenie i zajmowanie miejsc w autobusie szkolnym
1. Przed wejściem do autobusu każdy uczeń zdejmuje z pleców tornister
lub plecak i trzyma go przed sobą (nie dotyczy dzieci z przedszkola).
2. Do autobusu szkolnego uczniowie wchodzą jeden za drugim, zajmując miejsca
wskazane lub wcześniej wyznaczone przez nauczyciela.
3. Pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc mają uczniowie klas najmłodszych
(dotyczy to także ostatniego kursu autobusu po kołach zainteresowań).
4. Podczas zajmowania miejsc nie wolno się przepychać i rezerwować miejsc
innym uczniom.
5. Miejsce siedzące zajęte przez ucznia po wejściu do autobusu obowiązuje go
do końca przejazdu (nie wolno się przesiadać).
6. Uczniowie siedzący trzymają tornistry, plecaki szkolne na kolanach, natomiast
uczniowie stojący pozostawiają je przy nogach.
7. Uczniowie dojezdni oczekujący na autobus w świetlicy:
a) ustawiają się przy wejściu do szkoły w korytarzu łączącym świetlicę i
znajdujące się przy niej pomieszczenia z pozostałą częścią budynku szkolnego,
b) nie zmieniając kolejności ustawienia, uczniowie pod opieką nauczyciela
udają się do przedniego wejścia autobusu szkolnego.
8. Autobus szkolny odjeżdża tylko na wyraźny znak wychowawcy świetlicy.
II. Zachowanie podczas jazdy autobusem szkolnym
9. Podczas jazdy autobusem szkolnym uczniowie:
a) nie jedzą, nie piją napojów, nie żują gumy,
b) nie zaśmiecają pojazdu,
c) nie prowadzą głośnych rozmów,
d) nie używają długopisów, innych przyrządów do pisania i rysowania,
e) nie wstają z zajmowanych miejsc,
f) nie otwierają okien, wywietrzników, drzwi autobusu,
g) nie rozsuwają, nie odpinają okiennych firanek,

h) nie manipulują przy siedzeniach lub innych urządzeniach, które stanowią
wyposażenie autobusu,
i) nie używają wulgaryzmów,
j) kulturalnie reagują na uwagi i polecenia opiekuna.
III. Wysiadanie z autobusu szkolnego
10. Uczniowie wstają z miejsc dopiero po zatrzymaniu się autobusu, na wyraźny znak
nauczyciela.
11. Trzymając tornistry, plecaki w ręce, uczniowie bez przepychania się opuszczają
autobus drzwiami wskazanymi przez nauczyciela.
12. Uczniowie wysiadają na ściśle określonych przystankach, znajdujących się
najbliżej ich miejsca zamieszkania.
13. Każdorazowa zmiana miejsca wysiadania ucznia musi być potwierdzona
pisemnym oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie należy
dostarczyć wychowawcy świetlicy oraz nauczycielowi opiekującemu się uczniami
w autobusie.
14. Po wyjściu uczniowie czekają na przystanku do chwili odjazdu autobusu
szkolnego. Następnie, zachowując szczególną ostrożność, przechodzą przez
jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku braku oznakowanego
przejścia dla pieszych za bezpieczne przekroczenie jezdni odpowiedzialny jest
nauczyciela sprawujący opiekę w autobusie szkolnym.
15. Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej (we wrześniu) i przedszkolaki po
wyjściu z autobusu udają się do domu pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
IV. Uwagi końcowe
16. Uczeń zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić opiekującemu nauczycielowi:
a) złe samopoczucie,
b) niewłaściwe zachowanie innych uczniów,
c) wszelkie uszkodzenia, zguby,
d) inne nieprawidłowości zauważone w autobusie szkolnym.
17. Uczniowie, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, ponoszą
następujące kary:
a) wpis do dzienniczka (powiadomienie rodziców) i dziennika lekcyjnego (-10
pkt według Punktowego Systemu Oceniania Zachowania),
b) wezwanie rodziców do szkoły,
c) w przypadku rażącego, nagannego zachowania zagrażającego innym
uczniom dyrektor szkoły, po powiadomieniu rodziców, może pozbawić ucznia

na określony czas prawa korzystania z dowożenia autobusem szkolnym. W
takiej sytuacji uczeń jest dowożony do szkoły przez rodziców na ich koszt.
18. Autobus szkolny służy jako środek transportu wyłącznie uczniom Zespołu Szkół
w Osiecznej, Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PANA KLEKSA w Osiecznej z
oddziałem w Kątach, Zespołu Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie oraz
Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie.

