Załącznik
do Zarządzenia Nr 83/2015
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Regulamin
dowozu i odwozu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jastków
oraz sprawowania opieki w czasie przewozu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół jest Gmina Jastków.
2. Koordynatorem dowozu jest Dyrektor Gimnazjum w Jastkowie, który koordynuje dowozy uczniów
do szkół i oddziałów przedszkolnych oraz zapewnia im bezpieczeństwo w czasie dowozu.
3. Dyrektorzy szkół informują koordynatora dowozów o liczbie uczniów uprawnionych do dowożenia
oraz o tygodniowym planie zajęć w celu opracowania harmonogramu dowozów uczniów.
4. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć
lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu zajęć określa dyrektor szkoły
w porozumieniu z koordynatorem dowozów.
5. Szkoła oraz rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów
dowozu dotyczące negatywnych zachowań uczniów.
6. Osoby nie objęte dowozem mogą być przewożone autobusem szkolnym tylko za zgodą opiekuna
dowozu jeśli są wolne miejsca.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:
podczas trwania dowozów - opiekunowie dowozu,
w innym czasie - koordynator w porozumieniu z organizatorem
KOORDYNATOR
1. Sporządza harmonogram dowozu uczniów, w którym ustala :
trasy przejazdu autobusów szkolnych
przystanki dla autobusów
godziny odjazdu autobusów
2. Doręcza do 1 września każdego roku harmonogram dowozu dyrektorom szkół, opiekunom,
kierowcom autobusów.
3. Informuje opiekunów i kierowców o zmianie godzin dowozów.
4. Przyjmuje zgłoszenia i uwagi rodziców w zakresie organizacji dowożenia.
5. Współpracuje z dyrektorami szkół w zakresie organizacji dowożenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW DOWOŻONYCH
1. Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście
uczniów dowożonych oraz który wraz z rodzicami/ prawnymi opiekunami podpisał i dostarczył do
szkoły, do której uczeń uczęszcza, kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Uczniowie wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego na ustalonym w planie dowozów przystanku.
3. Uczniowie mają obowiązek odpowiednio wcześniej przyjść na przystanek autobusowy.
4. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność
tak, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.
5. Uczniom korzystającym z dowozu szkolnego zabrania się:
wsiadania i wysiadania z autobusu bez zgody opiekuna,
otwierania okien, zaśmiecania pojazdu, niszczenia i dewastacji wyposażenia pojazdu,
chodzenia po autobusie w czasie jazdy,
zachowania hałaśliwego oraz rozmów z kierowcą w czasie jazdy.
Rozdział 3
Rodzice/opiekunowie prawni
1. Rodzice /prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących
z miejsca zamieszkania do przystanku aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających
po zajęciach z przystanku do domu.
2. Rodzice /prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym są zobowiązani zapewnić opiekę
osoby dorosłej w drodze na przystanek i z przystanku do domu.
3. 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 dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej
sytuacji).
4. Rodzice /prawni opiekunowie są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku
uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych
odwozów na poszczególnych trasach.
5. Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają opiekę i pokrywają koszty ewentualnego przejazdu do
szkoły ucznia, który spóźnił się na autobus szkolny.
OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW
1. Opiekun dowozu odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie
zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Opiekun dowozu zobowiązany jest sprawdzić listę obecności dzieci wsiadających do autobusu
szkolnego.
3. Opiekun zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w następujący sposób:

zajmuje miejsce w autobusie mając możliwość obserwowania wszystkich uczniów w czasie
jazdy,
pilnuje, aby uczniowie siedzieli w autobusie na swoich miejscach,
po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun sprawdza czy uczniowie mogą
bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy i jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na
drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza ich,
zgłasza koordynatorowi lub dyrekcji szkoły wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego
zachowania przewożonych uczniów,
przekazuje dyrektorowi szkoły i koordynatorowi informację o awarii autobusu lub innej
sytuacji powodującej niezrealizowanie kursu przez przewoźnika.
4. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi
uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego.
5. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję co do dalszego postępowania w razie awarii,
wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
6. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do
momentu opuszczenia autobusu przez ucznia na wyznaczonym przystanku.
7. Opiekunowie dowozu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom koordynatora
dowozów w zakresie prawidłowej organizacji dowozów i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik.
2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi odpowiednich warunków
bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu.
3. Przewoźnik zgłasza koordynatorowi wszelkie utrudnienia w ruchu drogowym występujące na trasie
przejazdu autobusu.
4. Uczniowie zostają zapoznani z Regulaminem dowozu w pierwszym tygodniu nowego roku
szkolnego zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.

Załącznik nr 1
..................................................
(pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DOJEŻDZAJĄCEGO DO SZKOŁY

Imię i nazwisko ucznia.....................................................................................klasa ....................

Nazwa szkoły , do której uczęszcza uczeń ..............................................................................................

Adres zamieszkania.................................................................................................................................

Nr telefonu do rodzica ..........................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
rodzica/prawnego opiekuna ucznia

Oświadczam, że:
1.Biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna/córki
..................................................................................................................................................................
w drodze z domu do autobusu i z autobusu do domu.
2. Zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu dowozu i odwozu uczniów na terenie Gminy Jastków oraz
sprawowania opieki w czasie ich przewozu stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
.........................................
Miejscowość i data

...............................................................................
czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOWOZU

Imię i nazwisko opiekuna dowozu .............................................................................................
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu dowozu i odwozu
uczniów do szkół na terenie Gminy Jastków oraz sprawowania opieki w czasie ich przewozu oraz
zobowiązuję się do jego przestrzegania.

..................................................
(miejscowość , data)

.............................................................................................
( czytelny podpis opiekuna dowozu)

Załącznik nr 3
................................................................
(pieczęć szkoły)
Zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy
Jastków oraz sprawowania opieki w czasie ich przewozu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
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Klasa

Data

Nazwisko i imię ucznia

Podpis ucznia

38
39
40
42.
43.
44.
45.
46.
47
48
49
50.

