REGULAMIN KORZYSTANIA Z AUTOBUSU SZKOLNEGO

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół W Helenowie Drugim i Święćcu jest Przedsiębiorstwo
Usługowo - Handlowe SPRINT-BUS, reprezentowaną przez:
Mariusza Bryla-właściciela
2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki dla autobusu.
3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni i w terminie do dnia 10
września każdego roku przekazuje organizatorowi.
4. Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez
organizatora miejscu.
5. Autobus szkolny przywozi i odwozi dzieci z miejsca do tego wyznaczonego (tj. z wyznaczonych
przystanków) oraz z ustalonym harmonogramem przywozów i odwozów.
6. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu
do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez
ucznia autobusu na przystanku w swojej miejscowości.
7. Za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przybyciu do
swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.
8. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku, bez rozpychania się.
9. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza, czy wszyscy uczniowie zajęli swoje miejsca i daje znak
kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
10. 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 przy padku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w
pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat
materialnych.
11. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi
uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
12. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad.
13. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć używać
wulgarnego słownictwu, przepychać się. zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, śmiecić.
14. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
15. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe
autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
16. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i
zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
17. Uczniowie /rodzice/ zostają zapoznani z rozkładem jazdy autobusu na początku roku szkolnego /na
pierwszych zebraniach/.
18. W czasie wsiadania, jazdy i wysiadania uczniowie podporządkowują się decyzjom opiekuna.
19. O niestosownym zachowaniu ucznia opiekun informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego, a ci
rodziców ucznia.
20. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny
zachowania.
21. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub
negatywnych zachowań uczniów. W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające się negatywne
zachowania uczniów organizator ma obowiązek odmówić uczniów i korzystania z dowożenia.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

2.

Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek:
1) punktualnie zgłaszać się na przystanku kilka minut przed wyznaczonym odjazdem autobusu,
2) dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów,
3) nie utrudniać pracy kierowcy,
4) zgłaszać opiekunowi wykroczenia i przestępstwa popełnione w czasie podróży autobusem,
5) zgłaszać opiekunowi dowożenia osobiście lub poprzez kolegę (koleżankę) zamiar nieskorzystania z dowożenia z
ważnego powodu, np. dodatkowych zajęć w szkole, wcześniejszego powrotu do domu z rodzicami, zamierzonej
nieobecności w szkole w następnym dniu itp.
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, niszczyć
wyposażenia autobusu.
3) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

wszczynać awantur, bójek, używać słów wulgarnych, grozić innym uczestnikom podróży,
przewozić materiałów łatwopalnych, używać zapałek i zapalniczek,
żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
rozmawiać z kierowcą.
Za szkody wynikłe z działania uczniów naruszającego powyższe ustalenia ponoszą odpowiedzialność ich rodzice.
W przypadku, gdy uczeń narusza wymienione wyżej zakazy i nie reaguje na uwagi opiekuna, opiekun informuje o tym
nauczyciela dyżurnego, wychowawcę lub dyrektora szkoły. W sytuacji, gdy zachowanie ucznia w autobusie zagraża
bezpieczeństwu podróży innych uczniów, opiekun o zaistniałej sytuacji informuje rodziców ucznia, dyrektora szkoły i
organizatora dowożenia. Dyrektor szkoły może w takiej sytuacji okresowo pozbawić ucznia prawa do korzystania z
dowożenia szkolnym autobusem, o czym informuje rodziców ucznia i organizatora dowożenia.
Uczniowie podczas jazdy mają obowiązek siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów miejscach. W przypadku braku
miejsc siedzących uczniowie zajmują miejsca stojące tak, aby nie utrudniać wsiadania lub wysiadania innym uczniom.
Podczas odwozów opiekun odbiera uczniów z miejsca zbiórki i wypuszcza ich do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym
porządkiem. Podczas pobytu na drodze opiekun powinien być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.
Do obowiązków opiekuna należy:
1) Sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na środek lokomocji oraz wewnątrz pojazdu. Opiekun
daje sygnał kierowcy do odjazdu.
2) Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe (opiekun wsiada
ostatni).
3) Ustalenie sposobu porozumienia się z kierowcą w czasie jazdy.
4) Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach oczekiwania na środek
lokomocji przed odjazdem autobusu.
5) Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki, skąd
uczniowie rozchodzą się do domów. Nie dopuszcza do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są
pojazdy jadące w obu kierunkach.
6) W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
7) Podejmuje inne zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
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Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami
dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz
wyeliminowania niepoprawnych zachowań.
Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych
łub negatywnych zachowań uczniów.
Po zakończonych zajęciach organizowanych przez szkołę, uczniowie powinni być doprowadzeni do autobusu szkolnego
pod opieką opiekuna autobusu szkolnego. Od tego momentu przestają być pod opieką szkoły.
Dyrektorzy szkół z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informują organizatora o planowanych zmianach w
terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed
zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem.
Uczniowie nie wpisani na listę dowożonych lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym autobusem tylko za zgodą
opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Organizator dowożenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
korzystania z dowożenia przez te osoby.
Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą sprawować opiekę nad swoim dzieckiem podczas przejazdu dziecka do szkoły
i z powrotem.
Kierowca autobusu szkolnego ma obowiązek:
1) kierować autobusem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób,
2) przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym,
3) dbać o sprawność techniczną szkolnego autobusu,
4) włączać światła awaryjne podczas postoju na jezdni w trakcie wsiadania i wysiadania uczniów na przystankach,
5) współdziałać z opiekunem podczas postoju autobusu na przystankach.
Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektorów szkół
rodzicom tych uczniów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
1) podczas trwania dowozów - opiekunowie;
2) w innym czasie - organizator dowozów

…….……………….………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna)

