Regulamin dowozu wychowanków przedszkola oraz uczniów do publicznego
przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i szkół na terenie gminy Żmigród

I Postanowienia ogólne
1. Gmina Żmigród zapewnia dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem przedszkolnym i
szkolnym bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu.
2. Organizatorem dowozów wychowanków/uczniów jest Urząd Miejski w Żmigrodzie –
Referat Oświaty. Organizator dowozów określa w regulaminie godziny odjazdów
autobusów. Plan dowozów dostarczany jest zainteresowanym szkołom w miesiącu
sierpniu lub na początku września.
Przystanki oraz listę dowożonych do
przedszkola/szkoły wychowanków/uczniów ustala dyrektor przedszkola/szkoły, do
którego/której dzieci są dowożone i dostarcza tę informację do 10 sierpnia każdego
roku.
3. Autobusy szkolne odjeżdżają z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a) podczas trwania dojazdów – opiekunowie
b) w innym czasie – organizator dowozów lub dyrektor przedszkola/szkoły
II Obowiązki przewoźnika
1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić środek transportu w stanie technicznym
sprawnym zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym,
stosownie do podpisanych umów.
2. Osoba pełniąca obowiązki kierowcy w trakcie przewozu musi być wolna od środków
psychoaktywnych.
3. Kierowca jest zobowiązany przestrzegać ustalonego harmonogramu dowozów.
4. Wyposażenie autobusu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
5. Przewoźnik ma obowiązek zapoznać opiekuna autobusu szkolnego z
rozmieszczeniem oraz obsługą wyjść awaryjnych, miejscem przechowywania
apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz gaśnic.
6. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na polecenie opiekuna
kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu,
niezagrażającym bezpieczeństwu na drodze.
7. Kierowca autobusu w przypadku awarii lub wypadku zobowiązany jest podejmować
współpracę z opiekunem, podjąć działania zmierzające w pierwszej kolejności do
zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków/uczniów, a także do zminimalizowania
strat materialnych.
8. Po przywiezieniu wychowanków/uczniów do przedszkola/szkoły kierowca sprawdza
stan wyposażenia autobusu.
9. Za stan techniczny i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca.
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III Obowiązki opiekunów w autobusach szkolnych
1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wychowanków/uczniów w trakcie
wsiadania i wysiadania ze środków transportu oraz w trakcie przejazdu.
2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z
kierowcą pojazdu w zakresie bezpiecznego przewozu.
3. Opiekun w trakcie wsiadania wychowanków/uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu
otwiera przednie drzwi i wychodzi na zewnątrz.
4. Opiekun nadzoruje wsiadanie wychowanków/uczniów służąc w razie potrzeby
pomocą, przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają
wychowankowie/uczniowie młodsi.
5. Po wejściu wszystkich wychowanków/uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy
wychowankowie/uczniowie zajęli miejsca (siedzące i stojące).
6. Po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne –
awaryjne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy.
7. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w
pojeździe podejmując skuteczna interwencję w razie jego naruszenia. W razie
konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia
decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy.
Przywrócenia ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek
form przemocy fizycznej.
8. W trakcie wysiadania wychowanków/uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, opiekun
otwiera przednie drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane
są warunki bezpiecznego wysiadania – a w szczególności czy poruszające się po
drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających.
9. Opiekun nadzoruje wysiadanie wychowanków/uczniów służąc im w razie potrzeby
pomocą.
10. Po wyjściu wszystkich wychowanków/uczniów w danym miejscu wysiadania,
opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuacji
jazdy.
11. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą
zatrzymania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania
rozpoczynającym dowóz wychowanków/uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia
pojazdu przez ostatniego wychowanka/ucznia w miejscu zatrzymania kończącym
odwóz.
12. Jeżeli w szkołach uczniowie na przyjazd pojazdu oczekują w świetlicy, obowiązkiem
nauczyciela pełniącego dyżur w świetlicy lub pełniącego dyżur na korytarzu w szkole
jest przyprowadzenie uczniów do miejsca wsiadania.
13. W Publicznym Przedszkolu „Zielona Dolina” w Żmigrodzie obowiązek
przyprowadzenia wychowanków do miejsca wsiadania oraz odbierania dzieci z
miejsca wysiadania mają pracownicy przedszkola.
14. Po opuszczeniu środka transportu przez wychowanków/uczniów, opiekun dokonuje
przeglądu wnętrz pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez
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wychowanków/uczniów przedmiotów (np. plecak, odzież itp.) przekazuje znalezione
rzeczy kierowcy pojazdu.
15. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez wychowanka/ucznia zasad
bezpieczeństwa w trakcie przewozu pomimo podjęcia interwencji w celu
przywrócenia bezpieczeństwa – nie przyniosła ona oczekiwanych skutków, opiekun
za pośrednictwem kierowcy pojazdu powiadamia o tym fakcie dyrektora
przedszkola/szkoły, do którego wychowanek/uczeń jest dowożony oraz osobę
odpowiedzialną za dowóz w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie – Referat Oświaty.
16. Opiekun ma zakaz opuszczania pojazdu, jeśli w autobusie znajdują się dzieci.
17. W przypadku awarii autobusu przewożącego wychowanków/uczniów opiekun
sprawuje opiekę nad dowożonymi osobami oraz zapewnia im bezpieczeństwo do
czasu przyjazdu pojazdu zastępczego.
18. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych
wychowanków/uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili opuszczenia pojazdu
przez wychowanka/ucznia w swojej miejscowości, na przystanku wyznaczonym
przez dyrektora przedszkola/szkoły.
19. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem przedszkola,
dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do
przedszkola/szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia
dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania
ucieczek z zajęć.
IV Obowiązki przedszkola/szkoły
1. Przedszkole oraz każda szkoła zobowiązane/zobowiązana jest do 20 sierpnia
każdego roku dostarczyć tygodniowy plan zajęć.
2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor przedszkola/szkoły, którego/której
wychowankami/uczniami są dowożeni i w terminie do 10 sierpnia każdego roku
przekazuje do Referatu Oświaty.
3. Dowożone dzieci przyprowadza do autobusu i odprowadza do przedszkola/szkoły z
autobusu wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub pracownik przedszkola/szkoły.
4. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapoznać się z frekwencją dowożonych
wychowanków/uczniów w celu porównania ich z obecnościami podczas zajęć.
5. Przedszkole/szkoła ma obowiązek reagować zgodnie z zapisami swojego statutu na
zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań
wychowanków/uczniów.
6. Dyrektor przedszkola/szkoły z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pisemnie
informuje Referat Oświaty o planowych zmianach w terminach dowozów
wychowanków/uczniów związanych ze zmianami organizacji nauki w
przedszkolu/szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z
dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie są dowożeni tym samym
autobusem szkolnym.

3

7. Niniejszy regulamin przedstawiony jest wszystkim wychowankom/uczniom i ich
rodzicom przez wychowawców lub przez dyrektora przedszkola lub szkoły w
miesiącu wrześniu każdego roku.
8. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych, zagrażających
bezpieczeństwu uczestników dowozu, dyrektor przedszkola/szkoły za zgodą organu
prowadzącego może odwołać kurs.
V Obowiązki wychowanków/uczniów
1. Wychowankowie przedszkola oraz uczniowie szkół wsiadają i wysiadają z autobusu
szkolnego tylko w ustalonych przez dyrektora miejscach (przystankach).
2. Wychowankowie/uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek
dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń
opiekuna.
3. Wychowankom/uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wsiadać lub wysiadać bez zgody lub podczas nieobecności opiekuna,
b) wstawać ze swojego miejsca, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający sytuacje zagrożenia
bezpieczeństwa jadących w nim osób,
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscach do tego nieprzeznczonych,
e) rozmawiać z kierowcą.
4. Wychowankowie/uczniowie podczas jazdy mają obowiązek siedzieć na
wyznaczonych przez opiekuna miejscach.
VI Obowiązki rodziców
1. Rodzic dziecka, które nie ukończyło 7 roku życia jest obowiązany do odbioru dziecka
wg godzin wynikających z harmonogramu przewozów.
2. Od chwili przejęcia dziecka z autobusu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
ponosi rodzic.
3. Rodzice wychowanków/uczniów dojeżdżających są informowani przez dyrektora
przedszkola/szkoły o rozkładzie jazdy autobusu szkolnego, jak również o zmianach
w tym rozkładzie.
4. Za
uszkodzenia
wyposażenia
w
autobusie
spowodowane
przez
wychowanków/uczniów odpowiedzialność ponoszą rodzice i zobowiązani są do
pokrycia kosztów naprawy.
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