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GIMNAZJUM
R EGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW
DO Z ESPOŁU S ZKÓŁ W B LIZANOWIE

1.

Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Urząd Gminy
w Blizanowie.
W jej imieniu organizacją dowozów zajmuje się dyrekcja
Zespołu Szkół w Blizanowie.

Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor gimnazjum.
3. Uczniowie nie zapisani mogą być przewożeni tylko za zgodą dyrektora
szkoły po uprzednim rozpatrzeniu podania napisanego przez rodziców
ucznia oraz pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w autobusie.
4. Uczeń dowożony może wrócić innym kursem autobusu tylko za zgodą
dyrektora i opiekuna dowozów mając pisemną zgodę rodziców.
5. Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły
i opiekuna dowozów.
6. Szkoła dostosowuje tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia
uczniów.
7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz
powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości
odpowiedzialność ponoszą rodzice.
8. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po
sprawdzeniu przez opiekuna obecności wszystkich uczniów.
9. Opiekun przy dowożeniu młodzieży ponosi odpowiedzialność
za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili wejścia
uczniów do szkoły – przywóz do szkoły - oraz do chwili wyjścia
z autobusu na przystanku w danej miejscowości – odwóz ze szkoły.
10. Opiekun decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu osób z autobusu
w odpowiednich miejscach (ustalonych przystankach), sprawdza
obecność wśród dowożonej młodzieży, podejmuje decyzje,
co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku.
Kierowca w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie
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z opiekunem działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom.
W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje
opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do
czasu dostarczenia pojazdu zastępczego.
12. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych
w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów dowozów.
13. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.
14. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
11.

wsiadać lub wysiadać bez zgody lub pod nieobecność opiekuna
 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu
 zachowywać się w sposób hałaśliwy lub stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa jadących w nim osób
 rozmawiać z kierowcą
15. Za zniszczenia spowodowane w autobusie przez ucznia odpowiada
finansowo jego rodzic.
16. Opiekun dowozów po przyjeździe pod szkołę odprowadza uczniów pod
drzwi wejściowe do szkoły . Opiekun podczas odwozów wchodzi po
uczniów do budynku szkoły, prowadzi ich do autobusu wpuszcza zgodnie
z ustalonym porządkiem.
17. Opiekun współpracuje z dyrektorem gimnazjum oraz wychowawcami
dowożonych uczniów w zakresie prawidłowej organizacji dowozów,
bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania uczniów.
18. Szkoła ma obowiązek reagować zgodnie z zapisami swojego statutu na
zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów.
19. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez opiekunów wszystkim
uczniom dowożonym oraz przez wychowawców rodzicom tych uczniów.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję
podejmują:


a/ podczas trwania dowozów – opiekunowie
b/ w innym czasie – dyrekcja szkoły
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