Regulamin dowozu dzieci do szkoły
1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze między miejscem zamieszkania, a przystankiem
autobusowym odpowiedzialni są rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka.
2. W drodze z domu na przystanek autobusowy i odwrotnie dziecko powinno iść
chodnikiem, w przypadku ulicy bez chodnika- zawsze poboczem po lewej stronie
drogi, a gdy go nie ma- lewą stroną.
3. Dziecko może przechodzić prze jezdnię tylko w miejscach do tego celu
przeznaczonych.
4. Jeżeli przejście przez jezdnię wyposażone jest w sygnalizator, wówczas należy
przechodzić przez nią tylko wtedy, gdy jest zielone światło,
a pojazdy się zatrzymały.
5. W przypadku, gdy brak jest sygnalizatora świetlnego, dziecko powinno wykonać
następujące czynności: spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo, raz jeszcze spojrzeć w
lewo. Jeśli nic nie nadjeżdża, można wtedy bezpiecznie przejść przez jezdnię.
6. Przed wejściem na jezdnię dziecko powinno upewnić się, że z obydwu stron nie
nadjeżdżają pojazdy.
7. Nie można wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu (np. autobusu).
8. Nigdy (nawet na przejściach dla pieszych) nie wolno wchodzić na jezdnię
bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.
9. Nigdy nie wolno przebiegać przez jezdnię.
10. Wieczorem oraz w warunkach złej widoczności dzieci powinny być wyposażone w
elementy odblaskowe, tak aby z daleka były widoczne dla kierowców.
11. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na przystanku autobusowym w drodze do
szkoły również odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.
12. W chwili podjazdu autobusu na przystanek oczekujący na niego uczniowie powinni
zachować szczególne bezpieczeństwo: stać spokojnie, nie przepychać się i nie zbliżać
się nadmiernie do nadjeżdżającego pojazdu.
13. Po przyjeździe autobusu do szkoły opiekun zabiera dzieci z pojazdu i przyprowadza je
do szkoły.
14. Po skończonych zajęciach
opiekun zabiera uczniów z boiska szkolnego na
przystanek i oczekuje z nimi aż do przyjazdu autobusu i wejścia do pojazdu.
15. Obowiązkiem uczniów jest bezwzględne podporządkowanie się w autobusie zaleceń
kierowcy.
16. Uczeń po wejściu do autobusu zajmuje wolne miejsce i zachowuje się tak, by nie
zagrażać bezpieczeństwu własnemu ani innych pasażerów pojazdu.

