Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2021
Wójta Gminy Gorzkowice
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA
UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY GORZKOWICE
Uwagi!
- za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy do szkoły i z przystanku
autobusowego do domu odpowiadają rodzice,
- za bezpieczeństwo dzieci w czasie jazdy autobusem do i ze szkoły odpowiadają
opiekunowie w autobusach szkolnych,
- za bezpieczeństwo dzieci w drodze autobus – szkoła, szkoła – autobus odpowiadają
wyznaczeni nauczyciele lub inne wyznaczone osoby z personelu szkoły.

§1
Zasady ogólne
1.Organizatoremdowozów i odwozów uczniów do szkół jest Gmina Gorzkowice w imieniu
której działa Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach.
2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni i
przekazuje organizatorowi.
3. Szkoły informują organizatora o tygodniowym planie zajęć w celu dostosowania planu
dowozów i odwozów do potrzeb szkoły.
4.Organizator opracowuje harmonogram dowożenia i odwożenia uczniów z uwzględnieniem
rozkładu zajęć szkolnych.
5. Podczas dowozu i odwozu uczniów opiekę nad nimi sprawuje według ustalonego
harmonogramu zatrudniony opiekun lub w razie jego nieobecności nauczyciel lub pracownik
obsługi.
6. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów i
odwozów.
7. Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego i wysiadają w poszczególnych
miejscowościach na przystankach w ustalonym przez organizatora miejscu.

8. Wsiadanie i wysiadanie uczniów odbywa się tylko na parkingu szkolnym.
9. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących z domu do autobusu szkolnego oraz
powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości pełną odpowiedzialność
ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.
10. Uczniowie oczekując na autobus na przystankach szkolnych w swoich miejscowościach
powinni zachować bezpieczną odległość od krawędzi jezdni.
11. Uczniowie przed wejściem do autobusu ustawiają się, wchodzą do autobusu po jego
zatrzymaniu i zezwoleniu na wejście przez opiekuna i wchodzą kolejno, zajmując miejsca
siedzące.
12. Opiekun podczas wsiadania stoi na zewnątrz autobusu przy drzwiach obserwując
uczniów; jeżeli stwierdzi, że wszyscy uczniowie już weszli do środka, wsiada sam i daje
sygnał kierowcy do odjazdu autobusu.
13. Podczas jazdy opiekun czuwa nad właściwym zachowaniem uczniów.
14. Podczas wysiadania z autobusu pierwszy wysiada opiekun, a następnie uczniowie kierują
się do przedniego wyjścia.
15. Wszyscy uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przestrzegać ustalonych godzin
dowozu i odwozu zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
16. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów do czasu zapewnienia
pojazdu zastępczego opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo
sprawuje opiekun.
17. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili
wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły
do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
18. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad
zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów i kierowcy autobusu.
19. W przypadku kiedy uczeń spóźni się na autobus szkolny jest zobowiązany lub jego rodzic
poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły.
20. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia
napisanego i podpisanego przez rodzica.

§2
Zasady bezpieczeństwa i opieki
1.Na przyjazd dzieci do szkoły oczekują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
2. Uczniowie dowożeni po zakończonych zajęciach oczekują w świetlicy szkolnej na przyjazd
autobusu szkolnego lub przed wejściem do szkoły pod opieką nauczyciela świetlicy.
Zabrania się oczekiwania na parkingu szkolnym.
3. Nauczyciel świetlicy odprowadza uczniów dowożonych z parkingu do szatni szkoły.
4. Podczas odwozów uczniów ze szkoły nauczyciel świetlicy :
- jeżeli autobus jest podstawiony bezpośrednio po zakończeniu zajęć – odbiera uczniów ze
szkoły, prowadzi ich na parking szkoły, gdzie odbiera ich opiekun i wpuszcza do autobusu
zgodnie z ustalonym porządkiem.
- jeżeli uczniowie muszą czekać na przyjazd autobusu, to oczekuje wraz z nimi, czuwa nad
ich bezpieczeństwem a następnie prowadzi ich na parking przekazując opiekunowi, który
wpuszcza ich do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem.
5. W przypadku ( dotyczy tylko odwożenia ), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny,
zobowiązany jest on do zgłoszenia swojego spóźnienia wychowawcy, nauczycielowi
świetlicy lub dyrektorowi szkoły.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca
zbiórki oczekiwania na autobus szkolny.
7. W przypadku, gdy dziecko sześcioletnie i młodsze nie jest odebrane z przystanku o
wyznaczonej godzinie przez rodzica lub przez inną osobę ( tylko za pisemną zgodą )
wówczas: dziecko wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzane przez opiekuna do
świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzje podjętą przez wychowawcę i rodzica, w
szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka ze szkoły.
8. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu
porównania jej z obecnościami podczas zajęć w szkole.
9. Dyrektor szkoły informuje organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów
uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

§3
Prawa i obowiązki uczniów dowożonych
1.Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście
uczniów dowożonych.

2. Uczniowie mogą wsiadać do autobusu i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do
tego miejscach ( przystanek autobusowy, plac szkoły ).Uczniom nie wolno wsiadać do
autobusu lub z niego wysiadać bez zgody opiekuna.
3. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną
ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno :
- wstawać ze swoich miejsc, chodzić po autobusie, otwierać okien, wyrzucać przez nie
czegokolwiek, zaśmiecać pojazdu i go niszczyć,
- zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź taki który stwarza realne zagrożenie
bezpieczeństwa jadących z nim osób,
- zajmować miejsce stojące bezpośrednio przy drzwiach wejściowych, próbować otwierać
drzwi podczas jazdy autobusu,
- żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie wyznaczonym,
- rozmawiać podczas jazdy z kierowcą.
5. Uczniom zabrania się :
- wcześniejszego wychodzenia ze szkoły do autobusu bez opieki,
- powrotu do domu pieszo, jeżeli jest zapisany w świetlicy jako uczeń dowożony, chyba, że
przedstawi pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na wcześniejsze opuszczenie
świetlicy.
6. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad
zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń kierowców, opiekunów, nauczycieli,
pracowników obsługi odpowiedzialnych za dowozy uczniów.
7. O negatywnych zachowaniach uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje
wychowawcę klasy,do której uczęszcza uczeń, a w przypadku szczególnie niewłaściwego
zachowania dyrektora szkoły.
8. Wychowawca klasy powiadamia o niewłaściwym zachowaniu ucznia jego rodziców
(opiekunów prawnych ).
9. Uczeń dowożony wraca do domu wyznaczonym kursem autobusu szkolnego.
10. Uczniowie chcący skorzystać z dodatkowych zajęć pod opieką nauczyciela mogą
odjechać drugim kursem,pod warunkiem zgłoszenia tego faktu u opiekuna.
11. Niedopuszczalna jest samowolna zmiana przez ucznia godziny odjazdu do domu.
12. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany :

- ustnym upomnieniem opiekuna,
- powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się i wpisaniem uwagi
do dziennika elektronicznego,
- rozmową z dyrektorem,
- wezwaniem rodziców na rozmowę do szkoły,

§4
Obowiązki rodziców
1. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z
miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu
oraz za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu.
2. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w
autobusach szkolnych.
3. Rodzice są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa
dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanego
odwożenia na poszczególnych trasach.
4. Rodzice zapewniają opiekę i dowóz do szkoły na zajęcia ucznia, który spóźnił się na
autobus szkolny.
5. Rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowożenia dotyczące
negatywnych zachowań uczniów. W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające się
negatywne zachowania uczniów organizator dowozu ma prawo odmówić uczniowi
korzystania z dowożenia.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin będzie przedstawiony przez nauczycieli – wychowawców wszystkim
uczniom dowożonym w pierwszym tygodniu każdegonowego roku szkolnego oraz rodzicom
tych uczniów na pierwszym zebraniu we wrześniu w danym roku szkolnym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują :
- podczas trwania dowozów – opiekunowie,- w innym czasie – organizator dowozów.
3. Niniejszy regulamin został opracowany w porozumieniu z organizatorem dowozów
uczniów i jest dostępny u kierownika świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.

