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REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY DAMASŁAWEK
1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół publicznych i przedszkola z oddziałami
zamiejscowymi jest Gmina Damasławek, która w drodze przetargu wyłania przewoźnika wraz
z opiekunami. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu
szkolnego, godziny odjazdów, akceptuje listę uczniów dowożonych i odwożonych do szkół
i przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Plan dowozów dostarczany jest zainteresowanym
szkołom w miesiącu sierpniu.
2. Szkoły i przedszkole zobowiązane
do harmonogramu dowożenia uczniów.
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3. W godzinach rannych autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej
w planie dowozów. Natomiast po zakończeniu zajęć odjeżdża po stwierdzeniu przez opiekuna
obecności wszystkich uczniów oraz daniu znaku kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
4. Uczniowie każdej szkoły wsiadają do autobusu szkolnego i z niego wysiadają tylko
w ustalonym przez organizatora miejscu.
5. Opiekun przy zatrzymywaniu się autobusu na przystanku otwiera drzwi, wysiada
i wpuszcza dzieci do autobusu lub wypuszcza je z autobusu.
6. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
7. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero
po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
8. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających
do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiadają rodzice.
9. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu osób do autobusu i wypuszczeniu ich
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 a także do zminimalizowania strat materialnych.
10. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad
dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu
zastępczego.
11. Przewoźnik oraz zatrudniony przez niego opiekun autobusu szkolnego ponosi
odpowiedzialność za przewożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu
do chwili przekazania ich szkole lub przedszkolu oraz od chwili odebrania ich ze szkoły lub
przedszkola do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej

miejscowości, z tym że dzieci przedszkolne muszą być odebrane z autobusu przez rodziców
lub opiekunów. W przypadku nieobecności wymienionych osób na przystanku dziecko
ponownie zostaje odwiezione do przedszkola.
12. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów obowiązkiem
opiekuna jest niedopuszczenie do przewozu,
13. W razie konieczności opiekun podejmuje inne czynności mające na celu
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa przewożonym uczniom.
14. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad
zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
15. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie
dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy.
16. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu
na zgłoszenie opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
17. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących
w nim osób,
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
e) rozmawiać z kierowcą,
18. Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe
do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu.
19. Podczas odwozów uczniowie doprowadzani są do autobusu przez nauczyciela
dyżurującego i wpuszczani do pojazdu w obecności opiekuna zgodnie z ustalonym
porządkiem.
20. Dyrektorzy szkół i przedszkola lub koordynatorzy szkolni dowozów z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem informują organizatora o planowanych zmianach w terminach
dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany
powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół i przedszkola,
których uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem.
21. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom
dowożonym oraz przez dyrektorów szkół rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu
wrześniu każdego roku szkolnym.
22. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
dowozów.

23. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl
u Dyrektorów szkół i przedszkola na terenie Gminy Damasławek oraz w siedzibie Urzędu
Gminy Damasławek.

Wójt Gminy Damasławek
mgr inż. Andrzej Szewczykowski

