REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ
W GARBOWIE
1) Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po
stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów.
2) Nauczyciel prowadzi rejestr obecności, w którym odnotowany jest przejazd ucznia do i ze
szkoły.
3) Uczniowie wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora
miejscu.
4) Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po
przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
5) Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w
niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób 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.
6) Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili
wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły
do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek:
1) Punktualnie zgłaszać się na przystanku kilka minut przed
wyznaczonym odjazdem
autobusu.
2) Nie utrudniać pracy kierowcy.
3) Zgłaszać opiekunowi wykroczenia i przestępstwa popełnione w czasie podróży autobusem.
4) Zgłaszać opiekunowi dowożenia osobiście zamiar nie skorzystania z dowożenia z ważnego
powodu, np. dodatkowych zajęć w szkole, wizyty u lekarza itp. W takim przypadku uczeń
zobowiązany jest przedstawić pisemną zgodę rodzica, a rodzic ponosi w tym czasie pełną
odpowiedzialność za dziecko.
5) Dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
Uczniom podczas jazdy nie wolno:
1) Wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna.
2) Spacerować po autobusie, otwierać okien, wyrzucać przez okno żadnych przedmiotów,
zaśmiecać pojazdu.
3) Niszczyć wyposażenia autobusu.
4) Zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w
nim osób.
5) Wszczynać awantur, bójek, używać słów wulgarnych, grozić innym uczestnikom podróży.
6) Przewozić materiałów łatwopalnych, używać zapałek i zapalniczek.
7) Żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym.
8) Rozmawiać z kierowcą.
9) Za szkody wynikłe z działania uczniów naruszającego powyższe ustalenia ponoszą
odpowiedzialność ich rodzice.
10) W przypadku, gdy uczeń narusza wymienione wyżej zakazy i nie reaguje na uwagi opiekuna,
opiekun informuje o tym wychowawcę i/lub wpisuje uwagę w dzienniku. W sytuacji, gdy
zachowanie ucznia w autobusie zagraża bezpieczeństwu podróży innych uczniów, opiekun o
zaistniałej sytuacji informuje wychowawcę a w następnej kolejności dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły może w takiej sytuacji okresowo pozbawić ucznia prawa do korzystania z
dowożenia szkolnym autobusem, o czym informuje rodziców ucznia i organizatora
dowożenia.
Do obowiązków opiekuna należy:

1) Sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na autobus oraz wewnątrz
pojazdu (ogląd miejsca oczekiwania). Daje sygnał kierowcy do odjazdu.
2) Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w
pojeździe.
3) Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach
oczekiwania na środek lokomocji przed odjazdem autobusu.
4) Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły lub
miejsca zbiórki, skąd uczniowie rozchodzą się do domów.
Postanowienia końcowe:
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje nauczyciel- opiekun, w
innym czasie dyrektor szkoły.

