REGULAMIN DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŻACH
Organizatorem dowozów dzieci do szkół jest Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i
Przedszkoli w Piszu
I. DOWÓZ
Dowozem objęte są dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Jeżach
1. Zgodnie z § 3 umowy Nr 22/251/2019 zawartej w dniu 28 czerwca 20191r. (Wykonawca
Przewozy Pasażerskie TRANS-KOM PKS) przewoźnik organizuje opiekę nad uczniami w
trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu autobusu.
2. Uczniowie oczekują na wyznaczonych przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich
bezpieczeństwo odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun
wysiada i wprowadza dzieci do środka (od tego momentu przejmuje pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci).
3. Za stan techniczny pojazdu i przestrzegania rozkładu jazdy odpowiada kierowca,
który jest pracownikiem Przewozów Pasażerskich TRANS-KOM PKS.
Zadania opiekuna
1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas jazdy.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów z autobusu do szkoły.
II. ODWÓZ
1. Po przyjeździe autobusu przed szkołę opiekun wprowadza dzieci do autobusu.
2. W autobusie przewożonych jest tylu uczniów, ile jest miejsc siedzących.
3. Opiekun jasno określa kierunek wysiadania z autobusu (wyjście przy kierowcy lub tył
autobusu).
4. Po dojechaniu do kolejnego przystanku opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza
wysiadających uczniów. Po odejściu ostatniego ucznia na odległość 2m od autobusu wchodzi
do autobusu jako ostatni (od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice).
5. Uczniowie mają obowiązek słuchania opiekuna i wykonywania jego poleceń w zakresie
porządku i bezpieczeństwa.
6. Opiekun bez względu na opracowany regulamin zawsze dołoży wszelkich starań o dbałość
i bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, jak również ich powrotu do domu.

7. Rodzice dowożonych dzieci muszą mieć świadomość, że to oni ponoszą odpowiedzialność
za nie w czasie drogi z domu do przystanku, jak również z przystanku do domu i na
przystanku! Szczególną uwagę rodzice muszą zwrócić na zachowanie uczniów oczekujących
na autobus w czasie jego podjeżdżania na przystanek. Uczniowie muszą stać spokojnie, nie
przepychać się, nie dobiegać, nie zbliżać się nadmiernie do jadącego pojazdu.
8. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu
dowozu, zmiany planu nauczania, innych wyjazdów dyrektor szkoły lub inna upoważniona
osoba może odwołać kurs.
9. Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej w Jeżach z niniejszym dokumentem zapoznają
uczniów dojeżdżających oraz ich rodziców na wywiadówkach i lekcjach wychowawczych.
10. Naruszenie regulaminu będzie skutkować sankcjami wynikającymi z obowiązujących
przepisów oświatowych, statutów i regulaminów szkolnych.
11. Uczniowie będą informowania o zmianie godzin przywozów lub odwozów.
III. ZACHOWANIE UCZNIÓW
UCZNIOM NIE WOLNO:
a) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu lub pod nieobecność opiekuna;
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu;
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny bądź stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa jadących w nim osób;
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym;
e) dokonywać zniszczeń w autobusie.
UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:
a) Podczas jazdy siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie
mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
b) Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
c) Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną
ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
d) Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie przebywają pod opieką
nauczyciela dyżurującego.

Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym
regulaminie oraz poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.
Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą
wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
Załączniki do Regulaminu
1. Oświadczenie rodziców
2. Oświadczenie rodziców dzieci 5 i 6 letnich
3. Listy klasowe dzieci dojeżdżających

Listy klasowe dzieci dojeżdżających
Będę dojeżdżał/ła autobusem szkolnym w roku szkolnym 2019/2020 i zapoznałem/am się z
zasadami zachowania się i obowiązującym mnie regulaminem dowozu.

KLASA…………………………….
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Podpis ucznia +
oświadczenie oddane
wychowawcy

