Zal4cznik do Zarzqdzenia nr 10312022
Burmistrza Susza
z dnia23 czerwca2022 r.

Regulamin dowozu uczni6w do szk6l i przedszkoli na terenie Gminy Susz.
Rozdzial

l

Przepisy og6lne
$1
Organizatorem dowozu dzieci do szk6l i przedszkoli z terenu Gminy Susz jest Gmina Susz.

$2
Dow6z uczni6w do szk6l

i

przedszkoli na terenie Gminy Susz jest organizowany
regularnego przewozu os6b w transporcie drogowyn.

w

ramach

$3
Listg uczni6w maj4cych zostai objgtych dowozem, zapewnianq przez Gming Susz, sporzqdzon4

napostawieart.32ust.5iTorazart.39ust.2i3ustawyzdnia14grudnia2016rokuPrawo
oSwiatowe, ustalaj4 dyrektorzy szk6l i przedszkoli, w kt6rych uczniowie ci spelniaj4 obowi4zek
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi4zek szkolny i obowi4zek nauki.

$4
Listg uczni6w na dany rok szkolny dyrektorzy szk6l
dowozu w terminie do dnia 27 sierpnia kaZdego roku.

i

przedszkoli przekazujq Organizatorowi

$s
PrzewoZnik na ket2dy miesi4c nauki szkolnej dostarczy szkolom i przedszkolom bilety miesigczne
dla uczni6w, na dow6d czego sporz1dzane bgd4 protokoly przekazania bilet6w miesigcznych
plac6wkom.

$6
Dyrektorzy szk6l i przedszkoli zobowi1zani s4 do przekazania bilet6w miesigcznych uczniom.

$7
Dyrektorzy szk6l i przedszkoli maj4 obowi4zek co miesi4c aktualizowa6 listg dzieci dowoZonych
do szk6l i przedszkoli do stanu faktycznego i przekazywai informacje o ewentualnych zmianach
lub ich braku organizatorowi do 27 dniakazdego miesi4ca w roku szkolnym.

$8
Otganizator dowozu wsp6ldziala z przewoZnikiem i dyrektorami plac6wek w sytuacjach
ewentualnego odwolania dowozu z powodu trudnych warunk6w drogowych lub atmosferycznych.

$e
Szkola oraz rodzice (opiekunowie prawni) maj+ obowi4zek reagowania na zgloszenia opiekun6w
dowozu dotyczqce negatywnych zachowan uczni6w, szczeg6hie takich, kt6re zagra1aj4
bezpieczehstwu przewo Lony ch uc zni 6w.

$10

Za nieprzestrzeganie regulaminu

luczeh ponosi konsekwencje zgodnie
oceniania zachowania obowi4zuj4cymi w szkolach i przedszkolach.

$

z

ustalonymi kryteriami

11

W przlpadku braku reakcji rodzic6w (opiekun6w prawnych) na powtarzaj4ce sig negatywne
zachowaniauczni6w, dyrektor szkoly ma prawo wnioskowa6 do Organizatorao odm6wienie
uczniowi prawa do korzystania z dowohenia.

$12
Czasy podane na rozkladach jazdy s4 orientacylne z uwagi na zmieniaj4ce sig warunki pogodowe,
r62ne sytuacje panuj4ce na drodze orM czas wsiadania i wysiadania uczni6w.

Rozdzial2
Uczefir

$13

Z dowozu

autobusem szkolnym moZe korzystai kaldy uczei, kt6ry znajduje sig na liScie uczni6w
dowo2onych.

$14
Kuzdy uczehma obowi4zek posiadania legitymacji szkolnej podczas jardy autobusem.

$15
Podczas jazdy uczniowie maj4 obowiqzek siedzied
w autobusie i nie mogQ ich zmienia6 w czasie iazdy.

w miejscach Wznaczonychprzez opiekun6w

$16
Uczniom podczas jazdy nie wolno:

1)

wsiada6 i wysiada6 z autobusu bez zgody opiekuna dowozu,

2) wstawa6 ze swoich miejsc,

otwierai okien, za{;mieca6 pojazdu,

3) zachowywad sig w spos6b halaSliwy, wulgamy, bydL stwarzaj1cy zagro1enie
bezpieczehstwa jad4cych w nim os6b,

4)

24dac zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

5) rozmawiai z kierowc4,
6)

dokonywad zniszczehw autobusie.

$17
Uczniowie wsiadajE/wysiadaj4 dolz autobusu tylko na przystankach, kt6re podane sq w rozkladzie
judy autobus6w komunikacji publicznej.
$18
Uczniowie zobowi1zani

s4 byd

punktualnie zgodnie zrczkladem jazy dlamiejsca wsiadania.

$le
Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zobovi4zarti s4 zachowat szczeg6ln4 ostro2noSi
tak, aby nie naurazil siebie i innych uczni6w na niebezpieczeristwo wlpadku.

$20
Uczniowie po przyje2dzie do szkoly udaj4 sig do szatni,

a

nastgpnie na Swietlicg szkoln4

lub bezpoSrednio na lekcje.
$21

Uczniowie powracaj4cy do domu oczekuj4 na autobus w Swietlicy szkolnej lub innym miejscu
w y znaczonym przez dyrektora szkoly.

s22
Uczniowie dowoZeni majq obowi4zek dostosowa6 sig

do

zasad, zawartych

w

niniejszym

regulaminie oraz do poleceri opiekun6w dowozu oraz kierowcy.

Rozdzial3
Rodzice/opiekunowie prawni

$23
Kuhdy rodzic (opiekun prawny) kt6rego dziecko objgte jest dowoZeniem do szk6l i przedszkoli
sklada corocznie w sekretariacie szkolylprzedszkola, do kt6rej tczgszcza uczeh, deklaracjg
korzystania dziecka z dow ozu.

s24
Rodzice (prawni opiekunowie) ponosz4 odpowiedzialnoSd zabezpieczeristwo dziecj dochodz4cych
z miejsca zarnieszkania do przystanku autobusowego, u2 do momentu wej6cia ucznia do autobusu
orv po powrocie z zajg(, w drodze z przystankv do miejsca zarnieszkania.

$2s
Dow6z dzieci do szk6l i przedszkoli na terenie gminy Susz odbywa sig na podstawie imiennych
bilet6w miesigcznych. W zwi4zku z tym rodzic (prawny opiekun) chc4cy zgLosi(, dzietko
do dowoz6w, zobowi4zany jest zglosii ten fakt do plac6wki, do kt6rej uczgszcza dziecko,

najp62niej do 25 dnia danego miesi4ca, co skutkowa6 bgdzie objgciem dowozem dzieckaod l. dnia
nastgpnego miesi4ca. Na tak4 okolicznoS(, rodzic sklada oSwiadczenie w sekretariacie
szkoly I pr zed szko I a, do kt6rej vc zg szcza uczeh.

$26
Rodzic (prawny opiekun), kt6rego dziecko korzysta z dowozu organizowanego przez gming Susz,
ma obowi4zek poinformowa6 plac6wkg, do kt6rej uczgszcza dziecko o kaldej zmianie miejsca
zamieszkania, rezygnacji z dowoz6w czy kahdym innym zdarzenht maj4cym wplyw
na niekorzystanie dziecka z dowozu najp62niej do 25 dnia danego miesiEca. Na tak4 okolicznoSi
rodzic sklada oSwiadczenie w sekretariacie szkoly/przedszkola, do kt6rej nczgszczauczen.

s27
Rodzice (prawni opiekunowie) ponosz4 materialn4 odpowiedzialnoSi za zniszczenia dokonane
przez ich dzieci w autobusach poprzez przywr6cenie do pierwotnego wygl4du i u?ylecznoSci
lub rekompensaty pienig2nej w okresie nie dluzszym niz 1 miesi4c czasu od zaistnialej sytuacji.
$28
Rodzice (prawni opiekunowie) s4 zobowiEzani zapewnil dzieciom powr6t ze szkoly w przypadku
uczestnictwa dziecka w zajEciach dodatkowych, odbywaj4cych sig poza godzinami kursowania
autobus6w.

R.ozdzial4
Opiekun dowozu/kierowca
$2e
Autobus odje2dLa z przystanku o godzinie ustalonej w rozkladzie jazdy.

$30
Opiekun dowozu wsp6lpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmuj4cymi sig uczniami
dojezdzajEcymi do szkoly w zakresie prawidlowej organizacji dowoz6w zapewnienia uczniom
bezpieczehstwa oraz poprawy ich zachowania.
$ 31

Opiekun dowozu jest odpowiedzialny zaprzestrzeganie zasadzawartych w niniejszym regulaminie.
Opiekun decyduje o wpuszczeniu i wypuszczenit os6b z/do autobusu w odpowiednich miejscach,
podejmuje decyzje co do dalszego postgpowaniaw przypadku awarii lub wypadku. O kaadej takiej

sytuacji opiekun dowozu jest zobowi1zany poinformowai Organizatora dowozu. Kierowca
autobusu w takim przypadku zobowi4zany jest podejmowad wsp6lnie z opiekunem dzialania
zmierzaj4ce w pierwszej kolejnoSci do zapewnienia bezpieczefistwa uczniom, poinformowania
Organizatora dowozu o zaistnialej sytuacji, atakZe do zminimalizowania strat materialnych.

$32

W przypadku awarii autobusu przewol1cego uczni6w kierowca niezwlocznie zglasza sytuacjg
awarii do Organizatora dowozu oraz przewo1nika, natomiast opiekun sprawuje opiekg nad
dowoZonymi uczniami, zapewniajqc im bezpieczeristwo do czasu zapewnienia pojazdu zastgpczego.

$33
Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialno6i za uczni6w dowoZonych i odwoZonych od chwili
wejScia do autobusu, do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoly
do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku.

$34
O nieodpowiednim zachowaniu uczni6w w autobusie szkolnym opiekun dowozu informuje ustnie
wychowawcg orcz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

Rozdzial5
Przepisy korflcowe

$3s
Niniejszy regulamin przedstawiony bgdzie wszystkim uczniom dowozonym oraz ich rodzicom
najp62niej do korica wrze6nia kaZdego roku szkolnego przez Dyrektor6w szk6l. Ponadto regulamin
bgdzie dostgpny na stronach internetolvych szk6l, u Dyrektor6w szk6l z terenu Gminy Susz
orazw Referacie OSwiaty i Kultury wlJrzgdzie Miejskim w Suszu.
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