Załącznik nr 13

do Statutu 8-letniej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku
z dnia 12.12.2017 r.
Regulamin sprawowania opieki przewozu dzieci
Zajęcia wychowania fizycznego w klasie czwartej w wymiarze 1 godz. tygodniowo oraz zajęcia
grupy uczniów z klas sportowych o profilu pływanie odbywają na Pływalni Miejskiej „Rafa” w
Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31. Zgodnie z obowiązującym planem lekcji przewidziany jest
wyjazd grup uczniów w/w klas na basen.
1. Uczestnicy wyjazdu stanowią jedną wspólną grupę uczniów jadących ze szkoły na basen lub z
basenu do szkoły.
2. Opiekun nadzoruje przestrzeganie regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa.
3. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele lub osoby, z co najmniej średnim wykształceniem, które
odbyły szkolenie pozwalające na opiekę nad dziećmi.
4. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami:
1) od momentu zbiórki uczniów przed wyjazdem do momentu przekazania uczniów
nauczycielowi wychowania fizycznego na basenie;
2) od momentu przejęcia opieki od nauczyciela wychowania fizycznego na basenie do
momentu przyjazdu do szkoły;
3) od momentu zbiórki uczniów przed wyjazdem, w trakcie prowadzenia zajęć pływania na
basenie, do momentu przyjazdu do szkoły.
5. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego jest dozwolone tylko w momencie całkowitego
zatrzymania się pojazdu oraz w miejscu wyznaczonym przez kierowcę.
6. Opiekun powinien zająć miejsce przy drzwiach przed rozpoczęciem jazdy autobusu. Po
dojechaniu autobusu na miejsce dowozu, opiekun wysiada pierwszy, a następnie uczniowie.
7. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu odpowiada
opiekun.
8. Po przyjeździe autobusu na basen opiekun przekazuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
nauczycielowi wychowania fizycznego.
9. Po przyjeździe na teren szkoły uczniowie przechodzą pod opiekę nauczycieli dyżurujących w
szkole.
10. Osoba przejmująca opiekę, przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci.
11. W razie zdarzenia losowego, opiekun natychmiast informuje o sytuacji dyrektora szkoły.
12. Uczeń ma obowiązek bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu w czasie
przewozu oraz osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu lub w trakcie oczekiwania na przewóz.
13. Podczas przewozu zabrania się zanieczyszczania autokaru, przemieszczania po autokarze, otwierania
okien, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, rzucania przedmiotami pasażerów w
pojeździe.
14. W przypadku stwierdzenia, że uczeń spowodował uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia autobusu,
rodzic/prawny opiekun będzie zobowiązany pokryć straty (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie
autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania
szkody).
15. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na pływalni,
na przystanku lub w autobusie.
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