ZARZĄDZENIE
Nr 4 / 2017
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA
BOSKO W SKAWIE ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ FILIALNĄ
W SKAWIE
z dnia 1 września 2017 r.

Nasz znak: SP1S – 021 /4 / 2017
Dot. Dowożenia do szkół i odwożenia po odbytych zajęciach uczniów z terenu gminy Raba
Wyżna

§1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą
Filialną w Skawie z dniem 1 września 2017 r. wprowadza regulamin dowożenia do szkół
i odwożenia po odbytych zajęciach uczniów z terenu gminy Raba Wyżna w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną
w Skawie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2

Zobowiązuje się wszystkich uczestników dowozu i odwozu do przestrzegania
i stosowania procedur ujętych w regulaminie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Świętego Jana Bosko Skawie
ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4 / 2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Filialną w Skawie z dnia 1 września 2017

REGULAMIN DOWOŻENIA DO SZKÓŁ I ODWOŻENIA
PO ODBYTYCH ZAJĘCIACH UCZNIÓW
Z TERENU GMINY RABA WYŻNA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem przewozu uczniów jest Gmina Raba Wyżna – Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie.
2. Listy uczniów korzystających z przewozów ustala dyrektor danej szkoły, które
do 31 sierpnia każdego roku dostarcza organizatorowi przewozów.
3. Organizator przewozów określa w planie dowożenia i odwożenia przystanki
dla autobusów szkolnych oraz godziny przyjazdów i odjazdów. Plan przewozów
uzgodniony jest z dyrektorami zainteresowanych szkół w miesiącu sierpniu
każdego roku i korygowany w miarę potrzeb.
4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie przewozów
po sprawdzeniu obecności wszystkich uczniów.
5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonych przez
organizatora miejscach.
6. Organizator przewozów opiekę nad uczniami zakwalifikowanymi do przewozów
sprawuje:
a. od chwili wejściu ucznia do autobusu, który przywozi ucznia na zajęcia
do szkoły
(z przystanku jaki jest przypisany danemu uczniowi), do chwili wejścia ucznia
do budynku szkolnego lub odebraniu go przez wyznaczonego w tym celu
nauczyciela danej szkoły,
b. od chwili wejściu ucznia do autobusu - który odwozi ucznia po odbytych
zajęciach do miejsca zamieszkania - do chwili wyjścia ucznia z autobusu
na przystanek jemu przypisany.
7. Opiekę nad uczniami dowiezionymi do szkoły na zajęcia dydaktyczne, do czasu
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rozpoczęcia zajęć, przejmuje dana szkoła.
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8. Opiekę nad uczniami po odbytych zajęciach, do czasu odjazdu ich autobusu, należy
do zadań danej szkoły.
9. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed
rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu
zajęć edukacyjnych określa dyrektor danej szkoły.
10. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu
na zgłoszenia opiekunów i kierowców autobusów dotyczące negatywnych
zachowań uczniów.
11. Dyrektorzy szkół, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem informują
organizatora przewozów o planowanych zmianach w terminach dowożenia
i odwożenia uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Zmiany
te nie mogą mieć wpływu na dowóz/odwóz uczniów z innych placówek.
12. W

przypadku

wyjątkowo

bezpieczeństwu

trudnych

uczestników

warunków

dowozu

drogowych

organizator

może

zagrażających
odwołać

kurs

zawiadamiając o powyższym dyrektora danej szkoły.
13. Kontrolę nad dowozami sprawuje organizator dowożenia uczniów do szkół.
14. Do reprezentowania ucznia uprawnionego do przewożenia, w sprawach
dotyczących organizacji jego przewożenia, uprawnieni są rodzice ucznia, prawni
opiekunowie oraz dana szkoła.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a. podczas trwania dowozów – opiekunowie;
b. w innym czasie – organizator dowozów.
Rozdział II
Obowiązki organizatora
Obowiązkiem organizatora jest:
1. Terminowy dowóz uczniów do szkół.
2. Dowożenie uczniów wyłącznie samochodami sprawnymi technicznie posiadającymi
aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci
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i posiadających świadectwo dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o
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3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie samochody
używane do wykonywania usługi.
4. Zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich uczniów i opiekunów.
5. W wypadku awarii samochodu zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego
warunki określone w pkt. 2 i 3.
Rozdział III
Obowiązki kierowców autobusów szkolnych w trakcie dowożenia i
odwożenia uczniów.
1. Kierowca współpracuje z opiekunem zapewniając uczniom bezpieczeństwo
w czasie jazdy i na postoju. Wspólnie z opiekunem stosuje wobec uczniów środki
wychowawcze wyłącznie w niezbędnym zakresie w sposób, który nie narusza ich
godności osobistej. W przypadkach szczególnych powiadamia o zaistniałym
zdarzeniu policję, wcześniej informuje o tym fakcie dyrektora danej szkoły
i organizatora.
2. W przypadku przewidywanej możliwości opóźnienia przyjazdu autobusu (np.
z powodu trudnych warunków drogowych) kierowca autobusu zobowiązany jest
do natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora danej szkoły.
3. W przypadku awarii lub wypadku zobowiązany jest podejmować wspólne
z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom.
Rozdział IV
Obowiązki opiekunów
1. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za przewożonych uczniów:
a. od chwili wejściu ucznia do autobusu, który przywozi ucznia na zajęcia do szkoły
- z przystanku jaki jest przypisany danemu uczniowi, do chwili wejścia ucznia
do budynku szkolnego lub odebraniu go przez wyznaczonego w tym celu
nauczyciela danej szkoły,

na przystanek jemu przypisany.
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b. od chwili wejściu ucznia do autobusu - który odwozi ucznia po odbytych
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2. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za przewożone dzieci, które
nie ukończyły siódmego roku życia:
a. od chwili przejęcia ucznia od rodzica, prawnego opiekuna lub osoby uprawnionej
i wejściu ucznia do autobusu z przystanku przewidzianego dla tego ucznia,
do chwili wejścia ucznia do budynku szkolnego lub odebraniu go po wyjściu
z autobusu przez wyznaczonego w tym celu nauczyciela danej szkoły,
b. od chwili wejściu ucznia do autobusu - który odwozi go po odbytych zajęciach
do miejsca zamieszkania, do chwili wyjścia ucznia z autobusu na przystanek
jemu przypisany i odebraniu ucznia przez rodzica, prawnego opiekuna lub osobę
uprawnioną (w przypadku braku rodzica lub osoby upoważnionej do odebrania
dziecka wraca ono do szkoły, jest odprowadzone przez opiekuna autobusu do
sekretariatu szkoły, dyrektora szkoły lub jego zastępcy i pozostaje pod opieką
do momentu odebrania go przez rodzica lub osobę upoważnioną).
3. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad
zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu osób
z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje, co do dalszego
postępowania w przypadku awarii lub wypadku.
4. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów sprawuje opiekę nad
przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im
przez organizatora pojazdu zastępczego.
5. Opiekun autobusu szkolnego współpracuje z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz
wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie:
prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy
ich zachowania oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji. Stosuje
wobec uczniów środki wychowawcze wyłącznie w niezbędnym zakresie w sposób,
który nie narusza ich godności osobistej.
6. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko
za zgodą szkoły, opiekuna i pisemna zgodą rodziców pod warunkiem, że
w autobusie są wolne miejsca siedzące.

a. w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu,
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7. Opiekun w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje
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b. w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie
drzwi i wychodzi na zewnątrz,
c. sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia
dla wsiadających,
d. nadzoruje wsiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając
zasady,

że

w

pierwszej

kolejności

wsiadają

uczniowie

młodsi

lub

niepełnosprawni,
e. po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie
zajęli miejsca (wg wskazania ), co pozwala zapewnić większą kontrolę nad
zachowaniem się uczniów,
f. po zamknięciu przednich drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte
są drzwi

tylne

–

awaryjne,

opiekun

przekazuje

sygnał

kierowcy

do kontynuowania jazdy,
g. w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa
w pojeździe podejmując skuteczną 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. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania
pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze,
h. przywrócenie

ładu

i

bezpieczeństwa

w

pojeździe

należy

dokonać

bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej,
i. w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera
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.
j. nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą,
k. po wyjściu uczniów opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy
w celu dalszej jazdy,
l. po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu

pojazdu,
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wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów
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m. w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad
bezpieczeństwa w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu
przywrócenia bezpieczeństwa - nie przyniosła ona oczekiwanych skutków opiekun powiadamia o tym fakcie policję oraz dyrektora szkoły, do której uczeń
jest dowożony jak również organizatora przewozów,
n. prowadzi Dziennik Przewozów, dokonując wpisów zawierających obecność
i ewentualne uwagi dotyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozów oraz
uwagi dotyczące zachowania uczniów w trakcie przewozu. Dziennik Przewozów
opiekun przedstawia do kontroli na każde wezwanie, dyrektorowi szkoły oraz
organizatorowi.
o. zgłasza Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko
ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie ewentualne nieprawidłowości w pracy
kierowcy.

Rozdział V
Prawa i obowiązki uczniów
1. Uczeń ma prawo do:
a. zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu,
b. zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy,
c. zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu,
d. opieki w czasie oczekiwania na dowóz i dojście ze szkoły do autobusu.
2. Uczniowi podczas jazdy nie wolno:
a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b. wstawać z miejsc siedzących, zmieniać tych miejsc podczas jazdy autobusu,
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 nieprzeznaczonym,
e. rozmawiać z kierowca,

h. stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających.
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f. spożywać posiłków i picia napojów podczas jazdy autobusem,
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3. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się
do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów
w autobusie szkolnym.
4. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.
5. Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus szkolny w miejscu i formie
wyznaczonej przez dyrektora danej placówki.
6. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed
rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu
zajęć edukacyjnych określa dyrektor szkoły.
7. W przypadku opóźnienia w dowożeniu do szkoły, uczniowie oczekują na autobus
maksymalnie 30 minut od planowanej godziny odjazdu, po czym w przypadku
braku informacji w tej sprawie i braku dowozu wracają do domu.
8. Uczeń zakwalifikowany do dowożenia, jeżeli przyjechał do szkoły autobusem, nie
może wracać do domu pieszo lub w inny sposób, chyba że przedstawi zgodę
od rodzica (prawnego opiekuna), którą wcześniej zaopiniował dyrektor szkoły.
9. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym
autobusem, zgłasza ten fakt wychowawcy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi
szkoły, którzy podejmują decyzję o dalszych losach ucznia.
10. Po opuszczeniu autobusu uczniowie czekają na poboczu/przystanku do momentu
odjazdu autobusu.
Rozdział VI
Obowiązki rodziców lub prawnych opiekunów dowożonych dzieci.
1. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie ich przejścia do przystanku oraz
w czasie ich oczekiwania na autobus szkolny odpowiadają rodzice.
2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas odwożenia tj. za czas od momentu
wyjścia dziecka z autobusu, na przystanku przewidzianym dla danego
dziecka, oraz za czas przejścia dziecka do miejsca zamieszkania
odpowiadają rodzice.
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3. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice
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4. Dzieci dojeżdżające, które nie ukończyły siódmego roku życia są przyprowadzane
na przystanek autobusowy przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby
posiadające pisemne upoważnienie, które do czasu przyjazdu autobusu oczekują
z dzieckiem na przystanku. Odbieranie ww. dziecka ze szkolnego autobusu odbywa
się również tylko przez rodziców, prawnych opiekunów bądź osoby posiadające
pisemne upoważnienie. W przypadku braku rodzica lub osoby upoważnionej
do odebrania dziecka wraca ono do szkoły, jest odprowadzone przez opiekuna
autobusu do sekretariatu szkoły, dyrektora szkoły lub jego zastępcy i pozostaje
pod opieką do momentu odebrania go przez rodzica lub osobę upoważnioną.
Rozdział VII
Ustalenia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dotyczy szkół, które w danym roku szkolnym są objęte
systemem dowozu/odwodu uczniów.
2. Wnętrze każdego autobusu szkolnego jest monitorowane i rejestrowane
za pomocą kamery audio/video.
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3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

