Regulamin dowożenia uczniów
do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
w roku szkolnym 2020/2021
1. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym określa w planie dowozów
przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów.
3. Szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia
uczniów.
4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w harmonogramie dowozów,
po zajęciu miejsc siedzących w autobusie.
5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym miejscu. W czasie
przejazdu autobusem uczniowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust.
6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu na przystanek w swojej
miejscowości oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości
odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
7. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu
w odpowiednich miejscach, 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.
8. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów
bezpieczeństwo do czasu pojawienia pojazdu zastępczego.
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9. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów:
a) od chwili wejścia do autobusu, który przywozi uczniów na zajęcia do szkoły, do chwili
wejścia ucznia do budynku szkolnego lub odebraniu go przez wyznaczonego w tym celu
nauczyciela;
b) od chwili wejścia ucznia do autobusu, do momentu wyjścia ucznia z autobusu na przystanku
i bezpiecznym przeprowadzeniu go na drugą stronę jezdni jeśli taka potrzeba wystąpi.
10. Poranny przywóz uczniów odbywa się według ustalonego przez dyrektora szkoły
harmonogramu.
11. Wychowawca świetlicy przyprowadza uczniów do świetlicy szkolnej zgodnie z ustalonym
harmonogramem przywozów.
12. Wychowawca świetlicy odbiera z autobusu szkolnego uczniów i zaprowadza ich do wejścia
wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Uczniów z klas I w miesiącu wrześniu zaprowadza
do swoich klas.
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13. W razie nieodebrania uczniów z klas I z autobusu przez wychowawcę świetlicy, z przyczyn
organizacyjnych, uczniów przyprowadza ze szkolnego przystanku opiekun dowozów i pełni
nad nimi opiekę do momentu przybycia wychowawcy świetlicy lub zaprowadza ich przez
wyznaczone wejście.
14. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad
zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów i wychowawców
świetlicy.
15. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie
wychowawcę świetlicy, który przekazuje sprawę do wychowawcy klasowego w razie
potrzeby do pedagoga szkolnego. W szczególnych przypadkach wychowawca świetlicy
powiadamia dyrekcję szkoły.
16. Uczniowie oczekujący na odwóz ustawiają się w przypisanych im miejscach. Uczeń nie
może samodzielnie udać się na przystanek autobusu szkolnego, a jedynie pod opieką
wychowawcy lub opiekuna autobusu szkolnego.
17. Uczniom w czasie postoju nie wolno wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody
opiekuna.
18. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
b) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących
w nim osób,
c) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
d) rozmawiać z kierowcą.
19. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami
świetlicy zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej
organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz
wyeliminowania ucieczek ze szkoły.
20. Uczniowie, którym z mocy ustawy nie przysługuje dowóz mogą być przewożeni szkolnym
autobusem tylko za zgodą dyrektora pod warunkiem posiadania wolnych miejsc oraz
pisemnej informacji od rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Uczeń dowożony może
wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą dyrektora, wychowawcy
świetlicy i opiekuna dowozów.
21. W przypadku, gdy autobus szkolny nie przyjedzie o określonej porze, uczniowie mają
obowiązek wrócić z przystanku do domu i poinformować o tym fakcie rodziców/prawnych
opiekunów.
22. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
23. W przypadku, gdy uczeń klasy I nie zostanie odebrany z przystanku o wyznaczonej
godzinie przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną osobę (tylko za pisemną zgodą),
wówczas uczeń wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzany przez opiekuna do
świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję wychowawcy świetlicy lub rodzica/prawnego
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opiekuna.
24. Niniejszy regulamin jest przedstawiony przez wychowawców świetlicy wszystkim uczniom
dowożonym .
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem opiekunowie i organizator
dowozów niezwłocznie powiadamiają dyrekcję szkoły o zaistniałych okolicznościach.
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