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ZARZĄDZENIE NR 39119

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 22lipca20t9 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół prowadzonych

przez Gminę Bartniczka

Napodstawie art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. zŻ0|9 r.,poz.506), w związkuzart.3Ż ust. 5 i art.39 ust. 3 ustawy zdnia l4 grudnia

Ż016 r.-Prawo oświatowe ( Dz. U. zŻ019 r. poz.1148) zarządzam. co następuje:

$ 1. Wprowadza się Regulamin dowozu uczniów do szkół prowadzonychprzez Gminę

B artniczka, stanowi ąc y załącznik do nini ej s z e go zar ządzenia.

s 2. Regulamin obowiązuje Przewoźnika wykonującego usługę dowozu uczniów do

szkół i ze szkół do domu, opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami oraz Uczniów

korzystaj ąc y ch z dowozu.

$ 3. Zobowiązuje się Dyrektorów szkół do zapoznania rodziców i uczniów z

niniejszym Regulaminem na początku każdego roku szkolnego'

$ 4. Zaruądzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania



Załącznik
do Zarządzenianr 39l19
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 22 lipca 201 9 r.

' Regulamin dowozu uczniów do szkół prowadzonych pŹez Gminę Bartniczka.

$1. Przepisy ogólne

1. organizatorem dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Bartniczka jest

Gmina Bartniczka.

2. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją dowozu szkolnego sprawują dyrektorzy

szkół.

3. Uczniowie, których odległośó z domu do szkoły jest krótsza od określonych ustawowo

mogą korzystać z bezpłatnego transportu za zgodą organizatora dowozu, wyłącznie w
przypadku wolnych miejsc w autobusie.

4. Uczniów uprawnionych do dowozu szkolnego kwalifikują dyrektorzy szkół.

5. Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z dowozu szkolnego przez uczniów oraz

normy i zasady postępowania w autobusach i na przystankach.

6. Dyrektorzy szkól zobowiąani są do wdrożenie szczegółowych wewnętrznych procedur

związanych z orgarizacją dowozu szkolnego z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły.

7. opiekunowie autobusów szkolnych współpracują z wychowawcami uczniów

doj eŻdżających w zakresi e e l iminowania negatywnych zachowań uczniów.

$2. Organizacja dowozu

1. Autobus szkolny przywozi i odwozi uczniów z miejsc do tego wcześniej vłyznaczonych.

2. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca.

3. Zabezpieczeństwo uczniów w autobusie szkolnym odpowiada opiekun.

4. Kurs dowozu szkolnego nie moze odbywać bezudziału opiekuna dowozu.

5. Wyłącznie dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie kursu, jego modyfikacji,

zdecydować o kolejności pasażerów uprawnionych do przejazdu.

6. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagtaŻających bezpieczeństwu

uczestników dowozu dyrektor szkoły moze odwołać kurs.

7. O awarii autobusu i ewentualnych nieprawidłowościach zwtązanych z realizaĄą dowozu

szkolnego opiekun dowozu zobowięany jest niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.

8. opiekunowie autobusów szkolnych współpracują z wychowawcami uczniów

dojeŻdŻających w zakresie eliminowania negatywnych zachowań uczniów.
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9. Autobusy dowozu szkolnego poddawane są kontrolom Policji zleconych ptzęz

organizatora dowozu szkolnego _Gminę Bartniczka.

$ 3. Zachowanie uczniów korzystających z dowozu szkolnego

1. Uczniowie wsiadają do autobusu na przystankach w ustalonym porządku od najmłodszych

do najstarszych.

2. opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność' bezpieczną odległość uczniów

od drzwi i ich zamknięcie, następnie daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.

3. opiekun zajmuje miejsce w autobusie, tak aby widział zachowanie uczniów podczas jazdy.

4. Uczniów w autobusie obowiązuje kultura osobista. Nie wolno głośno rozmavłiać,Wzyczeć,

przepychać się, śmiecić i sfuchać muzyki z telefonów komórkowych.

5. Uczniowie wypełniają wszystkie polecenia opiekuna dowozu.

6. W czasię nieobecności opiekuna w autobusie kierowca jest zobowiryany do kontrolowania

sytuacji w pojeździe.

7. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek punktualnie stawiać się na wznaczonym
przystanku.

8. Na przystanku uczniowie zachowują spokój nie stwarzając sytuacji mogących stanowić

zagroŻenie dla innych uczniów korzystających z dowozu szkolnego oraz pozostałych

uczestników ruchu drogowego.

9. W przypadku opóźnienia w dowozie po upływie 0,5 godz. uczniowie wracają do domu.

l0. Po zatrzymaniu się autobusu na przystanku jako pierwszy wysiada z autobusu opiekun,

wchodzi do autobusu jako ostatni-po odejściu ostatniego uczłńa na odległość co najmniej 2

metrów od autobusu.

11. w przypadku konieczności przejścia uczniów na drugą stronę ulicy, jako pierwszy fia

środek jezdni wchodzi opiekun zę znakiem,,SToP'', a następnie daje sygnał uczniom o

możliwościbezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni.

IŻ.Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankachzawsze przy prawej krawędzi jezdni.

$ 4. odpowiedzialność rodziców

l. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przystanku autobusowego i
podczas powrotu zprzystanku do domu.

2. Rodzice zapewniają opiekę i finansują dowóz do szkoły na zĄęcta spóźnionego na

przystanek szkolny ucznia.
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3. Rodziceiprawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialnośó za ztiszczenia

dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych ( w postaci przywrócenia do pierwotnego

wyglądu i uŻytecznoŚci lub rekompensaty pienięznej w okresie nie dłużs zym niŻ 1 miesiąc od

zaistniałej sytuacj i).

4. W przypadku aktów wandalizmu organizator dowozu lub osoba działająca w jego imieniu

zawiadamia Policję.

5. Dyrektorzy szkół z niniejszym dokumęntęmzapoznają wszystkich uczniów dojeżdżających

oraz ich rodziców na początku kazdego roku szkolnego poprzęz podpisanie

ZOBOWIĄZANIA, którego wzór jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

6. Naruszenie regulaminu będzie skutkować sankcjami wynikającymi z obowiązujących

przepisów oświatowych, statutów i regulaminów szkolnych.

$ 5. Przepisy końcowe

1. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie jego treści na

stronie internetowej www.bip.bartniczka.pl, na stronach internetowych szkół objętych

dowozami oraz do wglądu w sekretariatach szkół'

2. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy ptzewidzianej dla

jego wprowadzenia.

3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za

jego nieprzestrzeganie.

4. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe

obowiązujące przepisy prawa' w szczególności: ustawa prawo oświatowe, ustawa o

transporcie drogowym, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, kodeks cywilny wraz z

aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz inne przepisy dotyczące rcalizacji dowozów

szkolnych.
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(Miejscowość , data)

ZoBowIĄZANIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, Że zapoznałem(am) się z treścią regulaminu dowozu

uczniów do szkół prowadzonych ptzez Gminę Bartniczka oraz zobowiązuję się do jego

ptzestrzegania, atym samym zobowiązuję do jego przestrzegania mojego/moją* synlcórkę *

. zam

ucznialuczennicę* klasy ........, dojeżdŻającego/-ej* autobusęm szkolnym

do
(wpisaó nazwę szkoły/placówki)

w roku szkolnym

- Rodzic/opiekun prawny/*
(data i podpis)

-Uczen/uczennica*
(data i podpis)

* -niepotrzebne skreślió


