REGULAMIN

DowoZENIA I oDwoZENIA UczNIdw szK6II WYCHOWAT{K6W PRZEDSZKOLT
Z TERENU GMII{Y BI,ONIE
I. Postanowienia og6lne
1. Organizatorem dowozenia i odwoienia, w skJ6cie: dowozu, uczni6w i wychowank6w przedszkoli
do szk6l i przedszkoli publicznych jest cmina Blonie.
2. Oryanizator okresla tasy i hamonogram dowozu na ka2dy rok szkolny, z uwzglqdnieniem list
dowoZonych uczni6w i rozl:ladu zajqt szkolnych.
3, Regulamln obejmuje organizatora, opiekun6w uczni6w w czasie dowozu, dowoZonych uczni6w (w
tl'In wychowank6w przedszkoli), rodzic6dprawnych opiekun6w oraz dyrektor6w plac6wek
o6wiatowych.

II. Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu
1. Opieke nad uczniami w czasie dowozu sprawuje opiekun w autobusie,/busie. Opiekun jest
odpowiedzialny za bezpieczeistwo uczni6w i wychowank6w przedszkoli w ftakcie wsiadania i
wysiadania z pojazdu oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadai imiennA liste uczni6w
dowo2onych z danych miejscowoici.
2. W uakcie pzewozu dzieci, opiekun 6ci6le wsp6lpracuje z kierowc4 w zakesie bezpieczefstwa i
zachowdnia por,/qdku. a r,r szczegdlnodci:
a) w uakcie realizacji przewozu przeb).\^a wewn4rz pojazdu:
t ) w trakcie wsiadania uczni6w po zatrzymaniu sie pojazdu, wychodzi na zewn4trz;
c) sprawdza czy w miejscu wsiadania nie wystepuj4 jakiekolwiek zagrozenia dla wsiadajacych;
d) nadzoruje wsiadanie uczni6w sluZ4c w razie potrzeby pomoc4 przestEegaj4c zasady,2e w
pieMszej kolejno6ci wsiadaj4 - przednimi drzwiami - najmlodsi (i analogicznie tymi drzwiami

wysiadajd;
e) po wejftiu wszystkich do pojazdu, opiekun sprawdza, czy uczniowie zajeli miejsca;
f) po zamkniqciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamkniete sE drzwi rylne - awaryjne, opiekun
przekazuje sygnal kierowcy do kon$.nuowania jazdy;
g) w trakcie przejazdu opiekun na biez4co kontroluje porzEdek i bezpieczeristwo w pojeZdzie
podejmujqc skuteczna interwencje w razie jego naruszenia. W razie konieczno6ci, w celu zape!\arienia
bezpieczeistwa, opiekul ma prawo do podjqcia decyzji o zatzlmaniu pojazdu w celu prz1rwr6cenia
bezpiecznych warunk6w jazdy, W takim prz,?adku kierowca zobowi4zany jest do zatrzJ.mania
pojazdu w najbli2szym miejscu nie zagraiajEclrr bezpieczeist\a'u na drodze;
h) zapewnienia porzqdku i bezpieczeistwa w pojeZdzie naleiy dokonai bez jakichkoiwiek form
przemocy fizycznej oraz naruszenia godno6ci osobistej ucznia;
i) po zatrzlmaniu autobusu, pierwszy wysiada opiekun i po upewnieniu sie, ie warunki do
opuszczenia pojazdu przez dzieci s4bezpieczne, pozwala na wysiadanie;

j)

po vyjsciu uczni6\r, opiekun zajmuje miejsce w pojeZdzie i daje sygnal kierowcy w celu dalszej
jazdy;
k) po opuszczeniu pojazdu przez uczni6w, opiekun dokonuje przeglqdu jego wnqtza i w przlpadku
stwierdzenia pozostawienia przedmiot6w (np. plecak6w itp.) przekazuje znalezione przedmioty do
Wydzialu Ogwiaty, Kultury i Sportu Urzedu Miejskiego w Bloniu;
l) w prz,?ad]<u stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(6w) zasad bezpieczetistwa w trakcie
przewozu oraz pomimo podjqcia interwencji w celu przyvr6cenia porzqdku i bezpieczeistwa, kt6ra
nie prz5miosla oczekiwanych skutk6w, opiekun powiadamia o tym fakcie rodzica, dyrektora szkoly, do
kt6rej uczeri jest dowozony oraz osobe z Wydzialu O6\4/iaty, Kultury i Sporru, odpowiedzialn4 za
dow6z dzieci w Urz€dzie Miejskim Blome;
m) prowadzi dziennik, dokonuj4c w przlpadku nieodpowiednich zachowari uczni6w, wpisu
zawierajEcego: nazwisko i imie ucznia, nazwe szkoly i nr klasy do kt6rej uczqszcza, opis zdarzenia
(zachowania), opis podjetych dzialai i cz''nnogci w stosunku do zaisrnialej s,'tuacji.
3. W przypadku awarii autobusu przewoZAcego uczni6w, opiekun sprawuje opiekq nad dowozonlmi
uczniami, zapewniaj4c im bezpieczeistwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastgpczego.

4. Opiekun w autobusie lub busie ponosi odpowiedziahoSa za dowoZonych uczni6w od chwili
wej6cia do autobusu lub busa do chwili bezpiecznego wyjscia przy zachowaniu przez ucznia zasad
kozystania z dowozu.
5. W przypadku r4ychowank6w pEedszkoli, opiekunowie autobus6w szkohych, przekazujE dzieci
dowiezione do przedszkola pod bezpoiredniE opieke uprardnionego nauczyciela/opiekuna przedszkola
przy drzwiach przedszkola, a po zajqciach pvedszkolnych nauczycievopiekun przedszkola przekazuje
dziecko (grupg dzieci) bezpoSrednio opiekunowi autobusu przy bramie/drzwiach przedszkola bqdz
przy autobusie.
6. Przy dowozie dziecka, kt6re nie ukofczy}o si6dmego roku iycia, z przedszkola./szkoly do domu,
opiekun autobusu jest zobowi4zany pEekazat dziecko bezposrednio rodzicowi/opiekunowi
prawnemu, bqdz osobie pzez niego pisemnie upowainionej, kt6ra oczekuje na dziecko w ustalonj'rn
miejscu. W przypadku braku uprawnionego do odbioru dziecka opiekuna, dziecko przywoione jest z
powrorem do przedszkola szkoly skEd odbierajc go rodzice.
7. Opiekun autobusu, podczas pobyu na drodze musi byi ubrany w kamizelkq z elementami
odblaskovymi.

III.

Zasady zachowania uczni6w korzystaj4cych z dowozu
I. Z pvewoz6w moZe korzystaa kazdy uczei, ktdry znajduje siq na listach dowoionych uczni6w,
dostarczonych przez d5nektor6w szk6l i pzedszkoli, It6rego z rodzice/prawni opiekunowie podpisali
zobowiEzanie pzestrzegania niniejszego regulaminu pnez c6rke/syna (zal4cznik nr 1).
2. Uczniowie dowo2eni autobusem,/busem szkolnjrm mai4 obowi4zek dostosowaa sie do zasad
zawartych w niniejszlm regulaminie oraz do polecei opiekun6w.
3. Uczniowie wsiadaj4 do autobusu i wysiadaja z niego tylko w ustalonj.rn przez organizatora dowozu
miejscu.
4. Oczekuj4cy na autobus szkolny uczniowie zachowuj4 sie kulturalnie, spokojnie, w spos6b, kt6ry
nie zdgrdia bezpieczefstl\,r ich i innych.
5. Do autobusu uczef wchodzi pod opiek4 opiekuna, przepuszczaj4c w pierwszej kolejnoici dzieci
najmlodsze.
6. Uczei w autobusie zajmuje jedno miejsce i umieszcza sw6j plecalttorbe na kolanach.
7. Po wejdciu do autobusu uczef zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna autobusu jeSli
zostanie wskazane.
8. Niedopuszczalne jesr nasrqpujqce zachowanie uczniow:
- wychodzenie z autobusu w trakcie oczekiwania najego odjazd;
- bicie siq, przepychanie, naruszanie czyjej6 nietykalnosci;
- bieganie po pojeidzie, skakanie;
- otwieranie bez zgody okien, wychylanie sie bEdZ wystawianie r4k za okno;
- stanie na schodach w czasie jazdy;
- zmiana miejsca bez zgody opiekuna;
- przywlaszczalie cudzych tzeczy;
- zagmiecanie autobusu, niszczenie w]?osazenia;
- halasowanie, uZ)-wanie niecenzurahych sl6w;
- zachow]rwanie sie w spos6b zagrazajEcy bezpieczeistwu jadqcych os6bj

-

-

zblt gloine sluchani muzyki (moina ui)ryaa tylko jednej sluchawki, aby slyszed polecenia
wydawane przez opiekuna)
- filmowanie, fotografowanie i nagrywanie os6b przeb].wajAcych w autobusie;
- i4danie zatrzlmania sie autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym;
- wyskakiwanie z autobusu;
- rozmowa z Krelowca;
- traktowanie opiekuna i kierowcy bez nalei)'tego szacunku (lekcewazenie, odmawianie wykonania
polecenia);
- zajmowanie pzez plecal./torbe ucznia dodatkowego siedzenia.
9, Za naruszenie regulaminu dowozu uczei moze zostaa ukarany: ustnl.rn upomnieniem opiekuna,
powiadomieniem rodzica. wychor^ au cy Llasy b4di dwektora.

IV. Odpowiedzialno5t rodzic6w dowoionych dzieci
1, za bezpieczefstwo uczni6w dochodzqcych do autobusu oraz powracaj4cych do domu po dowozie
w swojej miejsco\dogci, odpowiedzialno56 ponosz4 rodzice/prawni opiekunowie dowoZonych dzieci.
2, Dziecko, kt6re nie ukoriczylo si6dmego roku zycia, odbiera z autobusu,/busa rodzidopiekun prawny
albo osoba przez niego pisemnie upowa2niona. W przj?adku braku uprawnionego do odbioru dziecka
opiekuna, dziecko pz].woione jest do szkotry/przedszkola, skqd odbierajq go rodzice.
3. Za szkody w1'rz4dzone w autobusie pnez ucznia, odpowiedzialnoSa materialn4 ponosz4 jego
rodzice/prawni opiekunowie.
V.

Wsp6hraca organizatora dowozu

z

dlrektorami plac6wek oSwiatowych

1. DyrektoEy plac6wek oswiatowych dostarczajE listy dowozonych uczni6w i wychowank6w
przedszkoli do Wydzialu O6wlaty, Kultury i Sportu Ulzedu Miejskiego w Bloniu przed rozpoczeciem
roku szkolnego.
2. Listy dowozonych dzieci s4 na biez4co aktualizowane w czasie roku szkolnego.

vI. Monitorowanie dowozu
Autobusy szkolne \4]posazone s4 w urzqdzenia monitoruj4ce trasq przejazdu
Zarejestrowany obraz jest zachowl'u'any przez okres jednego tygodnia.

i

wnetrze pojazdu.

VII. Postanowienia koncowe
Regulamin jest dokumentem otwan).rn, udostepnion5.'rn szkolom, uczniom i rodzicom. Podlega
ewaluacji. Zmiany mogA zostai wprowadzone pzez organizatora dowozu lub na wniosek rodzic6w
dowo2onych uczni6w, dyrektor6w szk6l i opiekun6w dowozu.

Wydzial Oswiaty, Kultury i Sportu Urzedu Miejskiego w Bloniu
ostainie zmiany w regulaninie wprowadzono 30.08.2018
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