Regulamin dowozu i odwozu uczniów do Gimnazjum nr 9
im. M. Skłodowskiej- Curie w Dąbrowie Górniczej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Z przewozów autobusem szkolnym korzystają uczniowie, których droga do
szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
przekracza 3 km w przypadku uczniów klas 0-IV szkół podstawowych lub 4 km
w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum.
2. Organizatorem przewozów uczniów jest miasto Dąbrowa Górnicza.
3. Organizator przewozów ustala w planie dowożenia i odwożenia przystanki dla
autobusu szkolnego oraz godziny przyjazdu i odjazdu. Plan przewozów
dostarczany jest szkołom do dnia 31 sierpnia każdego roku.
4. Listy uczniów korzystających z przewozów ustala dyrektor szkoły, który w
terminie do 30 czerwca każdego roku dostarcza listy uczniów organizatorowi
przewozów.
5. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na korzystanie z przejazdów gimbusem
uczniom zamieszkującym w odległości mniejszej niż 4 km jedynie na pisemny
wniosek ich rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1).
6. Organizator przewozów opiekę nad uczniami zakwalifikowanymi do
przewozów sprawuje:
o od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi ucznia na zajęcia
do szkoły (z przystanku jaki przypisany jest danemu uczniowi), do
chwili wejścia ucznia do budynku szkoły,
o od chwili wejścia ucznia do autobusu, który odwozi ucznia po zajęciach
do miejsca zamieszkania, do chwili wyjścia ucznia z autobusu (na
przystanek jemu przypisany).
7. Opiekę nad uczniami dowiezionymi do szkoły na zajęcia, do czasu rozpoczęcia
zajęć przejmuje szkoła.
8. Opieka nad uczniami po odbytych zajęciach, do czasu odjazdu ich autobusu,
należy do zadań szkoły.
9. Za bezpieczne dojście ucznia z autobusu do budynku szkoły przed
rozpoczęciem zajęć i z budynku szkoły po zakończeniu zajęć odpowiada
opiekun przewozu.
10. Do autobusu zabierani są wyłącznie uczniowie objęci dowozem.
11. Autobus zatrzymuje się tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, na
przystanku autobusowym.
12. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie
przewozów po sprawdzeniu obecności wszystkich uczniów.

13. Dyrektorzy szkół z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem informują
organizatora przewozów o planowanych zmianach w terminach dowożenia i
odwożenia uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
14. Niniejszy regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły, w dokumentacji
opiekuna przewozu, na stronie internetowej szkoły
15. Kontrolę nad dowozem sprawuje organizator przewozów uczniów do szkół.
16. Do reprezentowania ucznia uprawnieni są; rodzice ucznia lub opiekunowie
prawni oraz szkoła.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
o podczas trwania dowozu – opiekunowie;
o w innym czasie – organizator przewozów.

Rozdział II
Obowiązki przewoźnika
Obowiązkiem przewoźnika jest:
1. Terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych
zajęciach.
2. Dowożenie uczniów autobusami wyłącznie sprawnymi technicznie,
posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości
przewożonych dzieci.
3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy
służące do przewozu dzieci i młodzieży.
4. W przypadku awarii autobusu zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego
warunki określone w pkt. 2 i 3.

Rozdział III
Obowiązki kierowcy autobusu szkolnego
w trakcie dowożenia i odwożenia uczniów
1. Kierowca odpowiada za bezpieczeństwo jazdy autobusu szkolnego.
2. Kierowca współpracuje z opiekunem, zapewniając dzieciom bezpieczeństwo w
czasie jazdy i na postoju. Wspólnie z opiekunem stosuje środki wychowawcze
wyłącznie w zakresie mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom
w sposób, który nie narusza ich godności osobistej. W przypadkach
szczególnych powiadamia dyrektora danej szkoły o zaistniałym zdarzeniu.
3. W przypadku awarii lub wypadku Kierowca zobowiązany jest podejmować
wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Rozdział IV
Obowiązki opiekuna
1. Opiekun ponosi odpowiedzialność za przewożonych uczniów:
o od chwili wejścia ucznia do autobusu (który dowiezie ucznia na zajęcia
szkolne) z przystanku jaki jest przypisany danemu uczniowi, do chwili
dojazdu do szkoły na zajęcia.
o od chwili wejścia ucznia do autobusu (który odwiezie ucznia po
odbytych zajęciach do miejsca zamieszkania), do chwili wyjścia ucznia z
autobusu na przystanek jemu przypisany.
2. Opiekun dzieci w autobusie szkolnym jest odpowiedzialny za przestrzeganie
zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu
osób z autobusu na odpowiednich przystankach.
3. Opiekun dzieci zajmuje miejsce bezpośrednio przy drzwiach autobusu.
4. Opiekun po wejściu uczniów do autobusu sprawdza, czy uczniowie zajęli
miejsca wg wskazania. W trakcie przejazdu na bieżąco kontroluje stan ładu i
bezpieczeństwa w pojeździe. 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,
5. Opiekun dzieci podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku
awarii autobusu lub wypadku. Zobowiązany jest podejmować wspólnie z
kierowcą działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom, a następnie do zminimalizowania strat materialnych i
poinformowania o zdarzeniu placówkę oświatowa i organ ją prowadzący.
6. Opiekun współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami oraz
wychowawcami w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia
uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania. Stosuje środki
wychowawcze wyłącznie w niezbędnym zakresie w sposób, który nie narusza
ich godności osobistej.
7. Opiekun prowadzi Dziennik Przewozów, dokonując wpisów zawierających
uwagi dotyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozów oraz ewentualne
uwagi dotyczące zachowań uczniów w trakcie przewozu. Dziennik Przewozów
opiekun przedstawia do kontroli na każde wezwanie, dyrektorowi szkoły oraz
osobie odpowiedzialnej za dowóz z ramienia Miasta

Rozdział V
Obowiązki uczniów
1. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku
powinni zachowywać się w sposób rozważny, nie zagrażający bezpieczeństwu.
2. Do autobusu należy wsiadać i wysiadać pojedynczo, z zachowaniem zasad
kultury i uprzejmości.

3. Podczas jazdy autobusem wszyscy uczniowie zachowują pozycję siedzącą i
trzymają plecaki przy nogach tak, aby nie utrudniały przejścia.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
o wsiadać i wysiadać z autobusu;
o niszczyć siedzeń;
o stawać na schodkach i chodzić po autobusie;
o zdejmować, zasłaniać i niszczyć oznaczeń wskazujących, że jest to
autobus szkolny;
o zachowywać się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa jadących w nim osób;
o zaśmiecać pojazdu;
o rzucać plecakami lub innymi przedmiotami.
o spożywać posiłków i pić napojów podczas jazdy autobusem,
5. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym udają się bezpośrednio po lekcjach
do świetlicy szkolnej i pozostają tam pod opieką nauczyciela. Nie wolno
uczniom w tym czasie samowolnie opuszczać placówki oświatowej, chyba że
na pisemną prośbę rodzica lub prawnego opiekuna. Pisemną prośbę należy
okazać wychowawcy i zgłosić opiekunowi dowozu.
6. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do
zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekuna.

Rozdział VI
Obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych
dowożonych i odwożonych dzieci
1. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do przystanku
autobusowego oraz powracających do domu po dowiezieniu przez organizatora
przewozów do wyznaczonego przystanku w swojej miejscowości.
2. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice
uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

Rozdział VII
Ustalenia końcowe
Niniejszy Regulamin przyjmują do wiadomości:
1.

Dyrektor Gimnazjum nr 9 im. M. Skłodowskiej- Curie

2.

Uczniowie korzystający z przewozu (listy w załączeniu).

3.

Rodzice lub prawni Opiekunowie uczniów korzystających z dowozu.

4.

Kierowca autobusu szkolnego.

5.

Opiekun przewozu.

Załącznik nr 1

Wniosek
o dowóz ucznia do i z placówki oświatowej w roku szkolnym
20……./.......
Proszę o zakwalifikowanie mojego dziecka, ucznia
………………………………………….……………………………… do bezpłatnych
dowozów autobusem szkolnym z domu do ..........................................................................
(nazwa placówki oświatowej) i z ....................................................................... (nazwa
placówki oświatowej) do domu oraz zapewnienie mu opieki w trakcie dowozu.
Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:
1. Nazwisko i imię ucznia .............................................................................
2. Klasa................................................
3. Odległość drogi ucznia z domu do placówki oświatowej w km ...........................
4. Adres zamieszkania ucznia....................................................................................
5. Nazwisko i imię rodziców/ prawnych opiekunów .................................................
6. Adres zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów............................................
7. Telefon kontaktowy rodziców/prawnych opiekunów.............................................
Oświadczam, że:
a. wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe
b. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we
wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
………………………..……….......…
miejscowość, data

...........................……..………………………
podpis rodzica ( prawnego opiekuna )

Akceptuję:

........................................………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora placówki oświatowej

Załącznik nr 2

ZOBOWIĄZANIE
Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się a tym samym zobowiązuję syna / córkę*
.............................................................................., dojeżdżającego/-ą* autobusem szkolnym w
roku szkolnym …........................................ do przestrzegania „Regulaminu dowozu i odwozu
uczniów Gimnazjum nr 9 im. M.Skłodowskiej-Curie”.

......................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego*

.........................................................
podpis ucznia

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielne dojazdy i powroty ze szkoły mojej
córki/ mojego syna * ............................................................................................... autobusem
komunikacji miejskiej w roku szkolnym ................................................... ( w przypadku
redukcji zajęć lekcyjnych, imprez szkolnych itp.)
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jej / jego bezpieczeństwo w
drodze do domu i do szkoły.
………………………………………...
miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić

.....................................................................
podpis rodzica ( prawnego opiekuna )

