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z dnia 20.1O.2015r.

REGULAMIN

DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

DOSZKÓL

NA TERENIE GMINY IMIELNO
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Rozdział 1

Przepisy ogólne

Organizatorem dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy łmielno jest GZOEASZ w Stawach.

Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia l września każdego
roku i przekazuje organizatorowi dowozu.

93.

Organizator dowozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół w sytuacjach
ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub
atmosferycznych.

94.

Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia
opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

Dyrektor z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem informuje pisemnie organizatora
dowozu o planowanych zmianach w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze
zmianą organizacji nauki w szkole.

96.

Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu szkolnego są orientacyjne z uwagI na
zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas
wsiadania i wysiadania uczniów.
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Rozdział 2

Uczeń

p.

Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście
uczniów dowożonych.

fi 8.

Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych prLez
opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

fi 9.

Uczniom podczas jazdy nie wolno:

>- wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu,
>- wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
);- zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarLający zagrożenie

bezpieczeństwa jadących w nim osób,
);- żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
>- rozmawiać z kierowcą,
>- dokonywać zniszczeń w autobusie.

fi 10.

Uczniowie wsiadają/wysiadają dolz autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez
organizatora dowozu miejscu.

fi l!.

Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

fi 12.

Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną
ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

~ 13.

Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie bezpośrednio na lekcje.

fi 14.

Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub Innym
miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
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~ 15.

Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym
regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

Rozdział 3

Rodzice/opiekunowie prawni

~ 16.

Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia
do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.

~17.

Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia
dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych (w postaci przywrócenia do pierwotnego
wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dluższym niż l miesiąc
czasu od zaistniałej sytuacji).

Rozdzial4

Opiekun dowozu/kierowca

~ 18.

Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.

~ 19.

Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami
dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia
uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania.

~ 20.

Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w I1ll1le]szym
regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i ""'Ypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich
miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub
wypadku. O każdej takiej sy1uacji opiekun dowozu jest zobowiązany poinformować
organizatora dowozu. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować
wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom, poinfomlOwania organizatora dowozu o zaistniałej sytuacji, a także
do zminimalizowania strat materialnych.
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W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego UCZnlOWkierowca niezwłocznie
zgłasza sytuację awarii do organizatora dowozu oraz przewoźnika, natomiast opiekun
sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu
zapewnienia pojazdu zastępczego.

p2.

Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili
wejścia do' autobusu, do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły
do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

p3.

O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun dowozu informuje
ustnie wychowawcę oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

RozdzialS

Przepisy końcowe

p4.

Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim uczniom dowożonym oraz ich
rodzicom/prawnym opiekunom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego,
(w roku szkolnym 2015/2016 do 30 października 2015 r.). Ponadto regulamin będzie
dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Imielno oraz na tablicach ogłoszeń:
w Urzędzie Gminy, szkołach na terenie Gminy Imielno a także w GZOEASZ w lmielnie
z siedzibą wStawacll.

ps.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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