
REGULAMIN DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY
DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

na czas pandemii COVID-19

      
      

I.Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 roku poz.  1239 ze zm.),  Ustawa
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i  zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi
sytuacji  kryzysowych przyjęta  przez  Sejm  3  marca  2020  oraz  przepisy
rozporządzeń Rady Ministrów wydane na czas epidemii koronowirusa.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin  obowiązuje  od  początku  roku  szkolnego  2020/2021,  tj.  od
1 września 2020 r. do odwołania.

2. Dowozy   dzieci  do  szkoły  odbywają  się  na  zasadach  obowiązujących
w transporcie publicznym – obowiązkowe zasłanianie ust i nosa przez uczniów
i opiekunów.

3. Zasady  wprowadzone  z  powodu  koronowirusa  zobowiązani  są  przestrzegać
wszyscy uczniowie korzystający z dowozów, ich rodzice a także opiekunowie
dowozów.

4. Jeżeli  uczeń nie  ma na twarzy prawidłowo założonej  maseczki  opiekun jest
zobowiązany do odmowy wpuszczenia go do autobusu.

5. Do autobusu  może wejść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, podwyższona temperatura).

6. W  miarę  możliwości,  jeśli  w  autobusie  jest  mniej  uczniów  niż  miejsc
siedzących,   siadając  należy  zachować bezpieczną  odległość  między innymi
pasażerami.

7. Rodzice  biorąc  pod  uwagę  stan  zdrowia  dziecka  ponoszą  całkowitą
odpowiedzialność za decyzję o jego wysłaniu  do szkoły/autobusu.

8.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z  
     przystanku  muszą  zachować  dystans  społeczny  w  odniesieniu  do  innych
     uczniów i   ich rodziców wynoszący min. 2 m.
9. Uczniowie (do ukończenia  7 lat)  są przyprowadzani/odbierani na  przystanek 

przez osoby zdrowe.  
10. Jeżeli  w domu rodzinnym ucznia  znajduje  się   osoba  na kwarantannie  lub

w izolacji wówczas uczeń ten nie  może uczęszczać do szkoły i tym samym
korzystać z transportu szkolnego.

11.Po  przyjeździe  do  szkoły opiekun   przyprowadza uczniów do wejścia,  gdzie 



      wskazana przez Dyrekcję osoba mierzy im temperaturę.
12.Uczniowie oczekujący na powrót do domu  w miejscu zbiórki (hol szkoły) oraz
      opiekunowie  zobowiązani  są  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa
      epidemiologicznego:  zakrywania  maseczką nosa i  ust oraz  uwzględniania
      bezpiecznej 1,5 m – 2m odległości od innych osób.
13 .Kontakty  rodziców z  opiekunami  są ograniczone  do niezbędnego minimum, 
      z zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa.

     
      III. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie  zasady  ujęte  w  Regulaminie  właściwym,  zatwierdzonym w roku
szkolnym  2019/2020  i  nie  zmienione  obecnym  Regulaminem  na  czas
pandemii, nadal obowiązują.

Nowy Folwark, dnia…………………..


