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PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM DOWOZÓW DO
GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH ORGANIZOWANE
PRZEZ GMINĘ
Uczniami dojeżdżającymi opiekują się nauczyciele świetlicy według ustalonego grafiku.
Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zapoznawani są na początku roku szkolnego z
obowiązującym REGULAMINEM ŚWIETLICY, dostępnym w świetlicy szkolnej i REGULAMINEM
DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE ORAZ
SPRAWOWANIA OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU (załącznik nr 2a ) opracowany przez organ
prowadzący.
Pierwszego dnia nauki uczniowie dojeżdżający otrzymują KARTY UCZNIA DOJEZDŻAJĄCEGO
(załącznik nr 2b ) oraz REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENLĄ UCZNIA, z którymi rodzice się
zapoznają, wypełniają i podpisują.
Wypełnioną KARTĘ UCZNIA DOJEŻDŻAJĄCEGO i podpisany REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA
uczniowie składają w świetlicy, gdzie wyżej wymienione dokumenty są przechowywane do końca
roku szkolnego.
Nauczyciele świetlicy na podstawie zebranych KART UCZNIA DOJEŻDŻAJĄCEGO tworzą listę uczniów
dojeżdżających.
Uczniowie wsiadają do autobusów szkolnych w wyznaczonych godzinach i miejscu.
W godzinach odjazdów dwóch nauczycieli świetlicy odprowadza uczniów w wyznaczone miejsce,
sprawdza według listy obecności uczniów i odnotowuje obecności i nieobecności we właściwym
dzienniku, a trzeci opiekun zostaje w świetlicy szkolnej i opiekuje się pozostałą grupą uczniów.
Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub powrót do domu w świetlicy szkolnej pod opieką
nauczycieli świetlicy. Nie wolno w tym czasie samowolnie opuszczać uczniom świetlicy lub szkoły.
Wyjątek stanowi oświadczenie w KARCIE UCZNIA DOJEŻDŻAJĄCEGO lub pisemna prośba rodzica/
prawnego opiekuna umieszczona w ZESZYCIE KONTAKTÓW Z RODZICAMI. Prośbę należy okazać
wychowawcy świetlicy, który fakt wyjścia dziecka odnotowuje w „zeszycie wyjść”.
Uczeń, który nie będzie korzystał z przywozu lub odwozu na stałe (na cały rok szkolny) lub w
niektóre dni tygodnia, ma obowiązek dostarczyć do wychowawcy świetlicy odpowiednie
oświadczenie, podpisane przez rodziców lub prawnego opiekuna ( wzór oświadczenia w pkt. 9
KARTY UCZNIA DOJEŻDŻAJĄCEGO ).
Uczeń, którego rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne wyjścia do miasta w czasie zajęć
świetlicowych, każdorazowo zgłasza ten fakt u nauczyciela świetlicy, który odnotowuje to w
„zeszycie wyjść”.
Uczniowie oczekujący na odwóz dostosowują się do „szczegółowych warunków dowozu i odwozu”
ucznia zawartych W REGULAMINIE ŚWIETLICY.
Uczniowie dojeżdżający, których rodzice oświadczyli na piśmie, że będą dziecko dowozić i odwozić
ze szkoły we własnym zakresie, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jago zdrowie i
bezpieczeństwo w tym czasie.
Uczniowie i nauczyciele mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszej
procedurze.
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