Regulamin dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Dąbrowa do
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Szczepanowie
oraz zasad sprawowania nad nimi opieki
1. Dowóz dzieci jest organizowany dla uczniów gminy objętych obowiązkowym dowożeniem
zgodnie z przepisami o systemie Oświaty. Organizator dowozu w porozumieniu ze szkołą
dostosuje godziny dowozu i odwozu dzieci do tygodniowego planu zajęć
2. Listę uczniów dowożonych ustalają dyrektorzy szkół i przekazują organizatorowi dowozu.
3. Z dowozu autobusem szkolnym powinien korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście
uczniów dowożonych, za wyjątkiem uczniów, którzy za zgodą rodziców rezygnują z dojazdu na
rzecz dojazdu do szkoły i ze szkoły we własnym zakresie.
4. Z dowozu do szkoły i ze szkoły mogą korzystać inni uczniowie nie objęci obowiązkiem
dowożenia na danej trasie, jeżeli są wolne miejsca a rodzice ucznia uzgodnią przewóz z
dyrektorem danej szkoły oraz organizatorem dowozu.
5. Na każdej trasie dowozu i odwozu uczniów do szkoły i ze szkoły uczniami opiekuje się opiekun
wskazany przez dyrektora szkoły. Opiekunem powinna być osoba dorosła, która została
przeszkolona przez dyrektora danej szkoły lub placówki z zakresu bezpieczeństwa uczniów w
czasie dowożenia, oraz zna zasady udzielania I pomocy przedmedycznej.
6. Wymagane kwalifikacje opiekuna określa dyrektor szkoły
7. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym regulaminie. Decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu osób z autobusu w
ustalonych przystankach, a w przypadku dowożenia uczniów niepełnosprawnych wsiadanie i
wysiadanie uczniów odbywa się w bezpiecznym miejscu ustalonym z rodzicami dziecka.
8. Opiekun podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku.
Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem
działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w razie
konieczność do udzielenia I pomocy przedmedycznej i wezwania pogotowia ratunkowego.
9. Opiekun czuwa nad obowiązkowym zapinaniem pasów bezpieczeństwa przez uczniów , jeżeli
pojazd takie posiada.
10. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o określonych przez przewoźnika godzinach. (jednak nie
później niż 5 minut od wyznaczonej godziny i nie prędzej niż jest wyznaczona godzina odjazdu)
Autobus odjeżdża po sprawdzeniu przez opiekuna obecności wszystkich uczniów objętych
dowożeniem.
11. Uczeń, który danego dnia z przyczyn osobistych znanych rodzicom kończy zajęcia wcześniej, niż
godzina odjazdu autobusu, zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły o rezygnacji z
przewozu.
12. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie uprzedniego
zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów) i po przedstawieniu przez nich pisemnej informacji
ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru dziecka przedszkolnego/ucznia szkoły
13. Rodzic ma obowiązek powiadomienia szkoły lub opiekunów o możliwym jego spóźnieniu się w
miejscu wyznaczonym do odbioru dziecka

14. Rodzic grzecznościowo powinien powiadomić szkołę lub bezpośrednio opiekuna o nieobecności
dziecka na przystanku podczas dowozu dzieci do szkoły
15. Uczeń ma obowiązek punktualnie przychodzić na miejsce odjazdu autobusu do szkoły i ze szkoły.
Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora
przewozu miejscu. W przypadku dowozu uczniów niepełnosprawnych, miejscem odbioru i
przywozu uczniów jest miejsce zamieszkania uczniów, lub inne bezpieczne miejsce uzgodnione
pomiędzy rodzicami a dyrekcją szkoły i przewoźnikiem.
16. Opiekun jest zobowiązany odprowadzić i przyprowadzić uczniów pod drzwi szkoły lub placówki
i przekazać wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurującemu lub innemu
opiekunowi.
17. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku zobowiązani
są do zachowywania się w sposób rozważny i niezagrażający bezpieczeństwu.
18. W przypadku, gdy autobus szkolny nie przyjedzie o określonej porze, (w czasie dowozu dzieci do
szkoły) uczniowie mają obowiązek wrócić z przystanku do domu i poinformować o tym fakcie
rodziców.
19. Opiekun po zatrzymaniu autobusu na przystanku wysiada zawsze pierwszy, otwiera drzwi
i wypuszcza lub wpuszcza dzieci do autobusu.
20. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
21. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do domu po przywozie do swojej miejscowości
odpowiedzialność ponoszą ich rodzice (prawni opiekunowie).
22. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi
uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
23. Przewoźnik oraz opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za przewożonych
uczniów od chwili wejścia do autobusu, do chwili przekazania ich szkole, oraz od chwili
odebrania ze szkoły, do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej
miejscowości. Z tym, że dzieci przedszkolne muszą być odbierane z przystanku autobusu przez
rodziców lub opiekunów. W przypadku nieobecności wymienionych osób na przystanku dziecko
ponownie zostaje odwiezione do przedszkola lub bezpośrednio pod miejsce zamieszkania dziecka.
Koszty przewozu w tym zakresie pokrywają rodzice (opiekunowie prawni).
24. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów obowiązkiem opiekuna
jest niedopuszczenie do przewozu.
25. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych
w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów.
26. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora
szkoły, w której uczeń się uczy oraz rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
27. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca siedzące wyznaczone przez opiekunów.
28. Uczeń ma prawo wstać z miejsca zajmowanego w autobusie dopiero po zatrzymaniu się pojazdu,
za zgodą osoby nadzorującej jazdę
29. Podczas odwozu uczniowie doprowadzani są do autobusu przez nauczyciela dyżurującego
i wpuszczani do pojazdu w obecności opiekuna zgodnie z ustalonym porządkiem.

30. W czasie oczekiwania na przejazd autobusu opiekę nas uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący
lub osoba do tego wyznaczona przez dyrektora szkoły
31. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami
zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów,
zapewnienia
uczniom
bezpieczeństwa,
poprawy
ich
zachowania
oraz wyeliminowania opuszczania zajęć w szkole.
32. Opiekun powinien posiadać listę przewozową dzieci na poszczególne trasy
33. Opiekun nie opuszcza autobusu w celu przeprowadzenia dziecka na drugą stronę ulicy,
odpowiedzialność po opuszczeniu pojazdu za dziecko ponosi rodzic bądź opiekun prawny
34. Uczeń szkoły przechodzi na drugą stronę ulicy po odjeździe autobusu i uprzednim upewnieniu
się, że nic nie jedzie. Zabronione jest przechodzenie przed maską pojazdu!
35. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
•

wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

•

wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

•

zachować się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim
osób,

•

przepychać się przy wsiadaniu oraz wysiadaniu z autobusu,

•

oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela,

•

podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę
sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozu,

•

żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

•

rozmawiać z kierowcą.

36. Uczeń może być wykluczony z dowozu i odwozu jeżeli nie przestrzega zasad regulaminu

