Zegrze dn. ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(nazwisko i imię rodzica)

OŚWIADCZENIE DLA UCZNIA SZKOŁY GIMNAZJUM
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)

zamieszkałego w …………………………………………………………..................................................................................................,
ucznia klasy ………………. w roku szkolnym 2018/19, rano w drodze z domu do wyznaczonego przystanku (autobusu
szkolnego) oraz po południu od wyznaczonego przystanku do domu.
Proszę o zaznaczenie właściwego przystanku znakiem X

Nazwa przystanku

Dosin – przystanek komunikacji miejskiej naprzeciwko lasu (ul. Zegrzyńska 14)
Skubianka – przystanek komunikacji miejskiej naprzeciwko sołtysa (na zakręcie drogi
prowadzącej do wjazdu na Skubiankę)
Jachranka - przystanek komunikacji miejskiej naprzeciwko sklepu (ul. Zegrzyńska
25)
Jachranka – wjazd do Jachranka Nowa
Przystanek obok hotelu "Warszawianka"
Skubianka (przystanek naprzeciwko ul. Zielone Wzgórza)
Skubianka (zadaszony przystanek komunikacji miejskiej obok sklepu)
Dosin „numer posesji 10”
Dosin „Sołtys” ( przystanek zadaszony )
Borowa Góra (ul. Poprzeczna – prawa strona ulicy)
Borowa Góra (naprzeciwko „Sklepu Rybnego”)
Borowa Góra ( przystanek komunikacji miejskiej)
Jadwisin – przystanek komunikacji miejskiej
Pierwsza posesja po prawej stronie po zjeździe z wiaduktu
Stasi Las „Sklep Delikatesy”
Stasi Las, ul. Główna, (przystanek komunikacji lokalnej) róg ul. Słonecznej.
Stasi Las ul: Jutrzenki ( po prawej stronie )
Stasi Las ul. Długa obok skrzyżowania z ulicą Nasielską (Borowa Góra – sklep
Groszek)
Borowa Góra ul: Długa 126 (po prawej stronie)
Borowa Góra przy ulicy Lazurowej (po prawej stronie)
Zegrze Południowe (przystanek komunikacji miejskiej)

Dowożenie
do szkoły –
przystanek
wsiadania
ucznia

Odwożenie
po
zakończonyc
h zajęciach –
przystanek
wysiadania
ucznia

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu
gminy Miasto i Gmina Serock, który jest dostępny m.in. na stronie internetowej szkoły w zakładce:
dokumenty szkolne.

………………………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica)

Oświadczam, że z przystanku na którym dziecko wysiada z autobusu (zaznaczyć właściwe):
będę odbierał je osobiście
inna forma …………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica)

Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu gminy Miasto i Gmina Serock
Rozdział III
OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
2. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu pojedynczo, bez przepychania się i zajmują miejsca wyznaczone
przez opiekunów na początku roku szkolnego.
3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b) wstawać z miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c) niszczyć foteli oraz innych przedmiotów znajdujących się w autobusie,
d) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim
osób
e) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
f)

rozmawiać z kierowcą.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zapisami regulaminu
………………………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis ucznia)

