ZARZĄDZENIE NR 71/2016
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 września 2016
w sprawie: wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy
Dźwierzuty

Na podstawie art. 14 a ust.3 i art. 17 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zmianami) art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) zarządzam co
następuje:
§1

1. Wprowadza się Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Dźwierzuty,
Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2.Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących przewóz uczniów, opiekunów
uczniów w czasie przewozów, dyrektorów szkół objętych dowożeniem oraz wszystkich
uczniów i rodziców uczniów korzystających z przewozu.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz
Dyrektorom Placówek Oświatowych z Gminy Dźwierzuty.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2016 roku.

Załącznik nr 1do Zarządzenia
Wójta Gminy Dźwierzuty
Nr 71/2016 z dnia 12 września 2016 r.

REGULAMINDOWOZU UCZNIÓW NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY
§1
Przepisy ogólne

1. Organizatorem dowozu uczniów do szkoły jest organ prowadzący – Wójt Gminy
Dźwierzuty
2. Dowóz uczniów jest organizowany dla uczniów objętych obowiązkowym dowożeniem
zgodnie z przepisami o systemie Oświaty.
3.Listę uczniów dowożonych ustalają dyrektorzy szkółw których uczniowie wypełniają
obowiązek szkolny i obowiązek nauki którą przekazują organizatorowi dowozu.
4. 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.
5.Uczniowie nie objęci obowiązkiem dowożenia lub inne osoby mogą być dowożone
autobusem szkolnym wyłącznie za zgodą organizatora/przewoźnika pod warunkiem
posiadania wolnych miejsc. Organizator dowozu oraz opiekun nie ponoszą odpowiedzialności
z tytułu korzystania z dowozu przez w/w osoby.
6.Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.
7.Podczas odwozu uczniowie doprowadzani są do autobusu przez nauczyciela dyżurującego
i wchodzą do pojazdu w obecności opiekuna zgodnie z ustalonym porządkiem.
8.Dyrektorzy szkół współdziałają z organizatorem dowozu i przewoźnikiem w sytuacjach
ewentualnego

odwołania

dowozu

z

powodu

trudnych

warunków

drogowych

lub atmosferycznych.
9.Dyrektor z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora dowozu
i przewoźnika o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych
ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem
uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym
autobusem.

§2
Opiekun przewozu/kierowca
1.Na każdej trasie dowozu uczniów do szkoły i odwozu ze szkoły uczniami opiekuje się
opiekun wskazany przez przewoźnika. Opiekunem powinna być osoba dorosła, która została
przeszkolona przez przewoźnika z zakresu bezpieczeństwa uczniów w czasie dowożenia,
oraz zna zasady udzielania I pomocy przedmedycznej.
2.Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym regulaminie. Decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu osób z autobusu
w ustalonych przystankach.
3.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.
4.Autobus odjeżdża po

sprawdzeniu

przez opiekuna obecności wszystkich uczniów

objętych dowożeniem.
5.Opiekun po zatrzymaniu autobusu na przystanku wysiada zawsze pierwszy, otwiera drzwi
i wypuszcza lub wpuszcza dzieci do autobusu.
6. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad
dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu
zastępczego.
7.W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów obowiązkiem
opiekuna jest niedopuszczenie do przewozu.
8.W razie konieczności opiekun podejmuje inne czynności mające na celu zapewnienie
pełnego bezpieczeństwa przewożonym uczniom.
9.O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie
dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy oraz rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
10. Opiekun prowadzi Dziennik obecności uczniów dowożonych do szkół. W Dzienniku,
codziennie notowany jest fakt przejazdu ucznia odrębnie w drodze z przystanku do szkoły
oraz w drodze ze szkoły do domu, a także uwagi dotyczące zachowań uczniów w trakcie
dowozu. O zapisach dotyczących zachowań uczniów w autobusie szkolnym opiekun
informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy.

11. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i
wysiadania z autobusu szkolnego oraz w trakcie przejazdu. Odpowiedzialność i podjęcie
obowiązków rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się autobusu na pierwszym przystanku
rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez
ostatniego ucznia w miejscu kończącym przewóz.
12. Opiekun w trakcie realizacji przewożenia uczniów:
 przebywa wewnątrz pojazdu szkolnego,
 nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów, by odbywało się w sposób bezpieczny, służy im
pomocą w razie potrzeby,
 sprawdza obecność i stan liczbowy uczniów w autobusie,
 sprawdza czy wszyscy uczniowie weszli do pojazdu i zajęli miejsca siedzące,
 po zamknięciu drzwi pojazdu opiekun daje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,
 opiekun zajmuje dowolne miejsce w autobusie zapewniające mu dobrą widoczność
zachowania uczniów w czasie jazdy,
 podczas wysiadania uczniów opiekun wysiada pierwszy z pojazdu,
 na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, w razie konieczności
podejmuje interwencję w celu ich przywrócenia. W rażących przypadkach opiekun ma prawo
do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków
jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest zatrzymać pojazd w najbliższym
miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze,
 w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie
dopuszcza do ich przewozu lub opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku.
13. Opiekun oraz kierowca nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez
uczniów w szkolnych pojazdach.
14. Kierowca autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za:
 kierowanie autobusem szkolnym w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych
osób,
 przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym,
 przestrzeganie Planu dowozu uczniów, zwłaszcza za punktualne przyjazdy i odjazdy
z przystanków,
 współdziałanie z opiekunem w czasie postoju pojazdu, w sytuacji awarii lub innych
nieprzewidzianych zdarzeń,
 utrzymywanie porządku i czystości w miejscu pracy,

 dbanie o powierzony mu pojazd oraz jego wyposażenie,
 odpowiednie oznakowanie autobusu szkolnego,
§3
Rodzice/opiekunowie prawni
1. 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 od momentu wyjścia
ucznia z autobusu.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia
dokonane przez ich dzieci w autobusach ( w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu
i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od
zaistniałej sytuacji).
3. 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.
4. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba
zobowiązany/a

jest

do

jego

odbioru

z

przystanku.

W

przypadku

nieobecności

rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest
do szkoły skąd po interwencji odbierają go rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny
opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego
przejazdu.

§4
Uczeń
1.Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad
zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów.
2.Uczeń ma prawo wstać z miejsca zajmowanego w autobusie dopiero po zatrzymaniu się
pojazdu, za zgodą osoby nadzorującej jazdę.
3. Uczniom nie wolno :
 wychodzić ze szkoły oraz czekać na przyjazd autobusu bez opieki nauczyciela,
 wracać do domu pieszo, jeżeli przyjechał autobusem do szkoły.
4. Uczniom w czasie przewozu nie wolno:
 wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

 wstawać z miejsc, otwierać okien, zakładać nóg na siedzenia, wyrzucać przez okna żadnych
przedmiotów,
 niszczyć wyposażenia pojazdów szkolnych,
 podróżować w pozycji stojącej,
 opuszczać zajmowanego miejsca przed zatrzymaniem pojazdu,
 zachowywać się w sposób hałaśliwy lub stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących
w autobusie osób,
 zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym ,
 rozmawiać z kierowcą i przeszkadzać mu w pracy,
 spożywać posiłków w autobusie oraz zaśmiecać pojazdów,
 używać wulgaryzmów,
 wszczynać awantur, zachowywać się w sposób agresywny wobec innych uczniów,
 przewozić przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym,
W przypadku, gdy uczeń narusza wyżej wymienione zakazy i nie reaguje na uwagi opiekuna,
opiekun informuje o tymdyrektora szkoły. W sytuacjach rażącego łamania postanowień
regulaminu organizator może okresowo pozbawićucznia prawa do korzystania z przewozu
szkolnym autobusem, o czym informuje rodziców ucznia i dyrektoraszkoły do której on
uczęszcza.
5. Uczeń ma obowiązek:
 przestrzegać godzin odjazdu autobusu szkolnego,
 czekając na autobus szkolny zachowywać się kulturalnie, w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych,
 niezwłocznie zgłosić wszelkie nieprawidłowości związane z dowozem i oczekiwaniem na
odjazd nauczycielowilub opiekunowi,
 zabrać wszystkie swoje rzeczy z autobusu przy wysiadaniu.

§5
Przepisy końcowe
1.Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Dźwierzuty ,
oraz u Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Dźwierzuty.
2.Z niniejszym regulaminem dyrektor szkoły powinien zaznajomić wszystkich rodziców
i uczniów objętych dowożeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:


podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą



w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.

4. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za
jego nieprzestrzeganie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2016r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Dźwierzuty
Nr 71/2016 z dnia 12 września 2016 r.

…..........................................
(Miejscowość , data)

ZOBOWIĄZANIE

Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się, a tym samym zobowiązuję syna /córkę *
.............................................................................................................., ucznia/uczennicę* klasy
.................................................................., dojeżdżającego/-ej* autobusem/busem do szkoły
....................................................................................... w roku szkolnym …..........................
do przestrzegania Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy
Dźwierzuty.
- Rodzic/opiekun prawny/* ................................................

- Uczeń/uczennica*

................................................

*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Dźwierzuty
Nr 71/2016 z dnia 12 września 2016 r.

Oświadczenie
Oświadczam, że w bieżącym roku szkolnym moje dziecko
..................................................................................... lat………………… uczęszczające do
przedszkola ..............................................................................................................................
będzie korzystało z usług przewoźnika …………………... Droga dziecka z domu do szkoły
wynosi......................km.
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi do przedszkola.
Dziecko dojeżdżające autobusem szkolnym będzie przyprowadzane przez rodziców
(opiekunów) na wyznaczony przystanek i osobiście odbierane przez rodziców (opiekunów)
z tego samego przystanku po zakończonych zajęciach.

.........................................................................
data, podpis rodzica ( prawnego opiekuna)
Oświadczam, że znane są mi wszystkie warunki i zasady przewozu dziecka autobusem
szkolnym.
Zapoznałem/łam się z Regulaminem zasad bezpieczeństwa dla uczniów korzystających
z dowozu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz tablicy
ogłoszeń w szkole.
............................................................................
data, podpis rodzica( prawnego opiekuna)
Telefon rodzica : ……………………………

