
Organizacja dowozu uczniów autobusem szkolnym

1. Rodzice uczniów wyrażających wolę dowożenia dziecka autobusem 
szkolnym z Krzywca i Woli Grzymkowej do Szkoły Podstawowej 
w Rąbieniu zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w sekretariacie 
szkoły lub u wychowawcy - niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego.

2. Dowozy uczniów w/w autobusem obowiązują od 2 września 2020 
roku.

3. Po zakończonych zajęciach szkolnych uczniowie są odprowadzania 
do autobusu szkolnego przez pracownika szkoły.

4. W autobusie znajduje się opiekun uczniów, który odpowiada za 
bezpieczeństwo przewożonych dzieci.

5. Uczniowie są zobowiązani stosować się do regulaminu szkoły 
i  respektować uwagi i polecenia opiekuna i osoby odprowadzającej.

6. Autobus kursuje według następującej trasy i rozkładu:

PRZYJAZD DO SZKOŁY- od 2 września br.

7:05  - Aleksandrów Łódzki , ul. Waryńskiego - Szkoła Podstawowa Nr 1 
            (wsiada opiekun z SP-1 ) 
7:10   -Autobus jedzie do ronda w Rąbieniu i skręca w prawo na Wolę     
           Grzymkową na rozwidleniu dróg skręca w lewo; staje na przystankach:
             Rąbień 68/70 przy „Sanator”

7.15  Przyrodnicza 20 (przystanek)
             al. Brzozowa przy krzyżu (skrzyżowanie)
             al. Brzozowa 16
             Rąbień AB, Oliwkowa

Wola Grzymkowa, Hermana/Wolska
Wola Grzymkowa, Przylesie
Wola Grzymkowa, przy szambach

                 ( zabiera dzieci do SP Rąbień )
          - z Woli Grzymkowej skręca w prawo na Babiczki
          -  Krzywiec , ul. Okołowicza 30 
           - Krzywiec ul. Okołowicza 46
           - Krzywiec ul. Okołowicza nr  78 
           - Krzywiec nr 149
           - Konstantynów Łódzki, ul.  Niesięcin 68   
 7:35    Rąbień -  szkoła (opiekun wysadza dzieci do SP Rąbień) 



ODWOZY - PO ZAJĘCIACH SZKOLNYCH

13:05, 15.00, 16.30 – odjazd dzieci z Rąbienia 
           Autobus jedzie do ronda w Rąbieniu i skręca w prawo na Wolę    
           Grzymkową na rozwidleniu dróg skręca w lewo; staje na przystankach:
             Rąbień 68/70 przy „Sanator”
             Przyrodnicza 20 (przystanek)
             al. Brzozowa przy krzyżu (skrzyżowanie)
             al. Brzozowa 16

Rąbień AB, Oliwkowa
Wola Grzymkowa, Hermana/Wolska
Wola Grzymkowa, Przylesie
Wola Grzymkowa, przy szambach
 - z Woli Grzymkowej skręca w prawo na Babiczki
 -  Krzywiec , ul. Okołowicza 30 

      - Krzywiec ul. Okołowicza 46
      - Krzywiec ul. Okołowicza nr  78 
      - Krzywiec nr 149
      - Konstantynów Łódzki, ul.  Niesięcin 68


