Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2018
Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach
z dnia 03.09.2018r.

Regulamin dowożenia uczniów/ wychowanków do Zespołu Szkół w Sośniach

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59
z póżn. zm.)
Słownik
1 Ilekrod w regulaminie pojawia się Zespół Szkół w Sośniach należy przez to rozumied wychowanków
Przedszkola Samorządowego w Sośniach, uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Sośniach, uczniów dotychczasowego Gimnazjum w Sośniach.
2. Ilekrod w regulaminie jest mowa o uczniach rozumie się przez to uczniów Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Sośniach i uczniów dotychczasowego Gimnazjum w Sośniach. Ilekrod pojawia się
w regulaminie słowo wychowankowie rozumie się przez to dzieci dowożone do Przedszkola
Samorządowego w Sośniach.
Organizacja dowozów dzieci do szkoły/ przedszkola
§1
1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Sośnie. Organizator dowozów określa w
planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny dojazdów. Plan dowozów jest
dostarczany zainteresowanym szkołom do 28 sierpnia każdego roku.
2. Listę uczniów/ wychowanków dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie/
wychowankowie są dowożeni i w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku przekazuje
organizatorowi.
3. Dzieci do przedszkola są dowożone na pisemną prośbę rodziców.
4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.
5. Uczniowie/ wychowankowie Zespołu Szkół w Sośniach wsiadają/ wysiadają do/z autobusu
szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
6. Za bezpieczeostwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie
do swojej miejscowości odpowiedzialnośd ponoszą rodzice.
Odpowiedzialnośd opiekuna autobusu
§2
1. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
regulaminie, decyduje o wysiadaniu ucznia z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje
decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii autobusu lub wypadku. Kierowca autobusu

jest zobowiązany w takim przypadku podejmowad wspólnie z opiekunem działania zmierzające w
pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeostwa uczniom, a także do zminimalizowania strat
materialnych.
2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi
uczniami, zapewniając im bezpieczeostwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego.
3. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialnośd za dowożonych uczniów/ wychowanków od
chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich dyżurującemu nauczycielowi oraz od chwili
odebrania ich od nauczyciela do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej
miejscowości. W czasie oczekiwania uczniów na dowóz za ich bezpieczeostwo odpowiadają
wyznaczeni nauczyciele w harmonogramie dyżurów.
4. Opiekun ponosi odpowiedzialnośd za dowożone dzieci podczas przewozu oraz bezpośrednio po
opuszczeniu przez nich autobusu. W tym celu zobowiązany jest każdorazowo wysiąśd na przystanku i
zabronid dzieciom przechodzenia przez jezdnię przed lub za autobusem. W razie potrzeby opiekun
przeprowadza dzieci w bezpiecznym miejscu na druga stronę jezdni. Podczas pobytu na drodze
opiekun musi byd ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.
5. Opiekunowi nie wolno pozostawid na przystanku dziecka do lat 7, po którego nie zgłosili się
rodzice/ prawni opiekunowie. W przypadku niezgłoszenia się rodziców/ prawnych opiekunów po
odbiór dziecka opiekun odwozi dziecko do placówki i zawiadamia o tym fakcie dyrektora/
wicedyrektora szkoły.
6. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek punktualnie stawiad się na przystankach w
wyznaczonych miejscach, by odebrad dziecko ( dotyczy szczególnie dzieci do ukooczenia przez nich
7 roku życia).
Zasady obowiązujące uczniów/ wychowanków dowożonych do Zespołu Szkół
§3
1. Uczniowie/ wychowankowie dowożeni autobusem mają obowiązek dostosowad się do zasad
zawartych w regulaminie oraz poleceo nauczycieli i opiekunów.
2. W autobusie jest prowadzony dziennik uwag, w którym codziennie odnotowany jest fakt przejazdu
uczniów/ wychowanków odrębnie w drodze do szkoły oraz w drodze ze szkoły do domu. W dzienniku
odnotowane są uwagi dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowao uczniów.
O zapisach dotyczących zachowania uczniów opiekun szkolnego autobusu informuje ustnie dyrektora
szkoły/ organizatora dowozów.
3. Uczniowie zajmują w autobusie wyznaczone miejsca. Wychowanków przedszkola opiekun sadza
na miejsca z przodu autobusu, zaczynając od drugiego miejsca, zabezpiecza dzieci przed ich
wypadnięciem w przypadku nagłego zahamowania autobusu.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wsiadad lub wysiadad z autobusu bez zgody lub pod nieobecnośd opiekuna,
b) zachowywad się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeostwa jadącym w nim
innych osób,

c) żądad zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
d) rozmawiad z kierowcą.
5. W przypadku powtarzających się zachowao zagrażających bezpieczeostwu innych osób uczeo po
wcześniejszym powiadomieniu rodziców / prawnych opiekunów zostaje pozbawiony prawa o
korzystania z szkolnego dowozu.
Współpraca: Zespół Szkół – opiekun autobusu szkolnego
§4
1. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu
porównania jej z obecnością podczas zajęd w szkole.
2. Opiekunowie autobusu współpracują z dyrektorami szkół oraz z wychowawcami w szkole w
zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom/ wychowankom bezpieczeostwa,
poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.
3. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów
dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowao uczniów.
4. Dyrektor szkoły z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora dowozu
o planowanych zmianach w terminie dowozu uczniów/ wychowanków związanych ze zmianą
organizacji pracy Zespołu Szkół w Sośniach.
Postanowienia koocowe
§5
1. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez wychowawców uczniom dowożonym, rodzicom
uczniów i przedszkolaków w miesiącu wrześniu każdego miesiąca. Treśd regulaminu jest
opublikowana na stronie internetowej szkoły/ przedszkola.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a) podczas trwania dowozów – opiekun autobusu,
b) w innym czasie – organizator dowozów, dyrektor szkoły oraz przewoźnik.

