REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH
UCZNIÓW Z TERENU GMINY KOZŁÓW
§ 1. Postanowienia ogólne.
1.

Organizatorem przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie
gminy Kozłów jest Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Kozłowie.

2.

Organizator określa trasy przewozów i punkty

zborne, na których będą wsiadać i

wysiadać uczniowie.
3.

Organizator zleca usługę przewozów uczniów z uwzględnieniem rozkładu zajęć
szkolnych firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego.

4.

Autobusy w ramach przewozów szkolnych mogą przewozić wyłącznie osoby do tych
przewozów uprawnione, tj. uczniów wg listy.
§ 2. Obowiązki opiekuna i rodzica.

1. Opieką uczniów w czasie przewozu zajmuje się opiekun, zatrudniony na umowę cywilnoprawną przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie. Kierowca może pełnić
nadzór w autobusie wyłącznie po jego zatrzymaniu, unieruchomieniu silnika i włączeniu
świateł awaryjnych.
2. Opiekun ma obowiązek prowadzenia dziennej ewidencji uczniów na podstawie
otrzymanej od organizatora listy uczniów. Opiekun powinien odnotować obecność
uczniów w autobusie podczas dowozu i odwozu.
3. Opiekun obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w pojeździe,
w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz w czasie odprowadzania i odbierania
uczniów ze szkoły .
4. Opiekun powinien przed rozpoczęciem jazdy autobusu zająć miejsce przy drzwiach.
5. W trakcie dowozów za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu
przyjazdu autobusu odpowiadają rodzice. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun
wysiada z autobusu i wprowadza dzieci do środka, przejmując w ten sposób pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekun
pomaga dziecku wsiąść do autobusu lub z niego wysiąść.
6. Po przyjeździe autobusu, opiekun odprowadza dzieci do szatni szkolnej i przekazuje
opiekę nad uczniami nauczycielom dyżurującym w szkole lub wyznaczonym przez
dyrektora szkoły innym opiekunom.

7. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami jest obecny w czasie oczekiwania dzieci po
zajęciach na przewóz.
8. Opiekun dowozu przed odwozem jest zobowiązany pójść do sekretariatu szkoły,
odnotować i przeliczyć ilość uczniów do odwozu.
9.

Opiekun przejmuje opiekę nad uczniami w szkole i odprowadza ich do autobusu.

W autobusie przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci. Po dojechaniu do kolejnych
przystanków opiekun pomaga wysiąść uczniom. Od tego momentu za bezpieczeństwo
dzieci odpowiadają rodzice.
10. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola (oddziału przedszkolnego) lub szkoły
podstawowej (kl. I-III) ma obowiązek odebrać dziecko z przystanku osobiście lub przez
upoważnioną inną osobę. W przypadku braku osoby odbierającej dziecko z przystanku,
opiekun ma prawo zawieźć ucznia do świetlicy szkolnej. Koszt kursu autobusu do
świetlicy lub na komisariat również obciąża rodziców ucznia.
11. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje
działanie zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
12. Opiekun ma obowiązek informować dyrektora szkoły o wszelkich zachowaniach uczniów
łamiących postanowienia niniejszego regulaminu.
§ 3. Obowiązki szkoły.
Szkoła ma obowiązek:
1. Przekazać opiekunowi imienne wykazy uczniów dowożonych na poszczególnych trasach
oraz na bieżąco aktualizować te wykazy.
2. Przekazywać przewoźnikowi lub opiekunowi, a jeśli jest to w danej sytuacji niemożliwe,
przekazywać bezpośrednio kierowcy wszelkie informacje o zmianie godzin dowozu lub
odwozu.
3. Zapoznać wszystkich uczniów objętych dowozem i ich rodziców lub opiekunów
prawnych z treścią niniejszego regulaminu oraz potwierdzić ten fakt podpisanym
oświadczniem.
4. Powiadomić rodzica o przypadkach naruszania niniejszego regulaminu przez ucznia.
§ 4. Obowiązki ucznia.
1. Uczeń ma obowiązek bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu,
osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu.

2. Uczeń ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie
oczekiwania na przewóz.
3. Uczeń ma obowiązek wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, tylko
w czasie postoju autobusu i w sposób nieuciążliwy dla innych osób.
4. Uczniowi nie wolno używać w autobusie słów wulgarnych i obraźliwych.
5. Uczniowi nie wolno przemieszczać się po autokarze w czasie jazdy, nie otwierać
samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
nie rzucać przedmiotami w pasażerów w pojeździe, hałasować, skakać lub w inny sposób
utrudniać jazdę kierowcy lub współpasażerom.
6. Uczeń ma obowiązek zgłaszać natychmiastowo wszystkie nieprawidłowości związane
z dowozem

opiekunowi

dowozu,

wychowawcy

klasy,

wychowawcy

świetlicy,

pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
7. Za

łamanie

postanowień

niniejszego

regulaminu

uczeń

ponosi

konsekwencje

przewidziane w przepisach wewnątrzszkolnych tak jak za niestosowne zachowanie
na terenie szkoły.
8. Straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem wyposażenia autobusu przez ucznia,
ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni). Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie
autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili
powstania szkody.
9. W przypadku stwierdzenia przez kierowcę lub opiekuna popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia przez ucznia w trakcie dowozu szkolnego, kierowca i opiekun mają
obowiązek przewieźć ucznia na komisariat policji celem zgłoszenia przestępstwa lub
wykroczenia.
§ 5. Obowiązki przewoźnika
Przewoźnik ma obowiązek:
1. Przestrzegać rozkładów jazdy ustalonych z Organizatorem dowozu, w szczególności

godzin odjazdów autobusów z pierwszego przystanku.
2. Zabierać uczniów wyłącznie z wyznaczonych do tego celu punktów zbornych.
3. Zabierać uczniów niepełnosprawnych z miejsc ustalonych z Organizatorem dowozu.
4. Zabierać opiekunki z terenu bazy przewozowej przewoźnika.
5. Informować o wszelkich zmianach dotyczących pojazdów i ich kierowców związanych z

dowozami szkolnymi.

6. Niezwłocznie informować o awariach i sposobie ich usunięcia oraz o zorganizowaniu

dowozu zastępczego, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a. podczas trwania dowozów – opiekun wraz z kierowcą,
b. w innym czasie - Organizator dowozów.

2.

Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

3.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za
jego nieprzestrzeganie.

4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.

Załącznik nr 1
Do regulaminu przewozów szkolnych
uczniów z terenu Gminy Kozłów
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OŚWIADCZENIE
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(imię i nazwisko opiekuna/rodzica/ucznia/przewoźnika/kierowcy/dyrektora szkoły)
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