
ZarzJldzenie Nr 58/2016 


Wojta Gminy Sochocin 


z dnia 29 sierpnia 2016 roku 


w sprawie ustalenia regulaminu dowozu uczniow do szkol z terenu Gminy Sochocin 

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 8, art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 

( Oz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 system ie oswiaty 

(Oz. U z 2015 poz. 2156 ze zm.) zarzlldza siy, co nastypuje: 

§ 1. Ustala siy regulamin dowozu uczni6w do szk6l podstawowych, gimnazjum i przedszkola na 

terenie gminy Sochocin zwany dalej Regulaminem stanowi~cy za1llcznik do niniejszego zarZlldzenia. 

§ 2 .1. Zobowillztlje siy dyrektor6w szk61 i przedszkola, do kt6rych dowozone s~ dzieci do zapoznania 

uczni6w i ich rodzic6w (opiekun6w prawnych) z regulaminem. 

2.Zobowi~uje siy Oyrektor6w szk61, przedszkola i Prezesa Zarzlldu Gminnego Zakladu 

Komunalnego do zapoznania z regulaminem pracownik6w zatrudnionych w celu dowoztl dzieci 

i zapewnienia opieki w czasie realizacji zadania. 

§ 3. Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Kierownikowi Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw 

Organizacyjnych, Prezesowi Zarzlldu Gminnego Zakladu Komunalnego w Sochocinie oraz 

Dyrektorom szk61 i przedszkola. 

§ 4. ZarZlldzenie wchodzi z dniem podpisania. 



Zallfcznik do 
Zarzlfdzenia Nr 58/2016 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

Regulamin dowozu uczni6w do szk61 w z terenu Gminy Sochocin 
I. 	 Postanowienie og6lne 

I. 	 Przez dow6z uczni6w do szk61 w Gminie Sochocin nalei)' zrozumiee ich odbi6r z miejsc 

ustalonych z Przewoznikiem, zwanych przystankami i dostarczenie ich do przystanku 

docelowego, Jakim jest szkota lub przedszkole. Dow6z obejmuje takze odwiezienie uczni6w 

ze szkoly lub przedszkola do przystank6w, z kt6rych zostali odebrani. 

2. 	 Dow6z uczni6w do szk61 i przedszkoli zapewnia Gmina Sochocin zwala dalej Organizatorem 

dowozu. 

3. 	 Opiekunowie dzieci dowozonych do szk61 Sll pracownikami zatrudnionymi przez Gminny 

Zaklad Komunalny Sp. z. o. 0 lub Organizatora. 

4. 	 Uslugi dowozu realizowane sll autobusami przez Przewoznika -Gminny Zakfad Komunalny 

w Sochocinie, kt6ry realizuje dow6z dzieci do szk61 na podstawie umowy. 

5. 	 Dow6z odbywa siy w czasie trwania roku szkolnego. 

6. 	 Przez uczni6w nalezy rozumiee ucznia szkoly podstawowej, gimnazjum oraz dzieci w wieku 5 

i 6 lat uczyszczajllce do przedszkola lub oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych 

prowadzonych przez Gminy Sochocin. 

7. 	 Dowozem sll objyci uczniowie, kt6rzy spelniajll warunki okreslone wart. 14 a i 17 ustawy 

o systemie oswiaty z uwzglydnieniem uczni6w z miejscowosci wskazanych przez 

Organizatora dowozu. 

8. 	 Dzieci przedszkolne oraz uczniowie niespelniajllcy warunk6w okreslonych wart. 14 a i 17 

ustawy 0 systemie oswiaty lub inne osoby mogll bye przewozone autobusem szkolnym tytko 

za zgodll Organizatora dowoz6w, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wautobusie. 

9. 	 W szczeg61nych przypadkach dowozem do przedszkola lub oddzialu ,,0" mogll bye objyte 

dzieci 3 lub 4 letnie. Dyrektor danego przedszkola lub szkoly podstawowej, po analizie 

szczeg61nego przypadku podejmuje decyzjy 0 zgloszeniu dziecka 3 tub 4 letniego do objycia 

go dowozem do organizatora dowozu. Warunkiem przyjycia zgloszenia dziecka jest 

posiadanie wolnych miejsc w autobusie. 

10. 	Dzieci przedszkolne oraz uczniowie szk61 podstawowych i gimnazjum po ich dowiezieniu do 

szkoly przez Przewoznika odbieranie Sll z autobusu, a po zako6czonych zajyciach 

odprowadzone przez opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoly. 

II. 	Uczniowie wsiadajll do autobusu szkolnego 0 godzinach i w miejscach wyznaczonych 

rozkladem jazdy uzgodnionym pomiydzy Organizatorem, Dyrektorami szk61 i przedszkola 

a Przewoznikiem. 

12. Autobus szkolny odjezdza z przystanku 0 godzinie ustalonej w rozkladzie jazdy. 



13. 	Uczniowie wsiadaj'l wysiadaj'l z autobusu w ustalonych przez Organizatora 

i Przewoznika miejscu. 

14. W autobusie opiek~ nad uczniami dowozonymi sprawuje opiekun autobusu szkolnego, ktory 

jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

15. Kierowca 	 autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewoz uczniow, sprawnosc 

techniczn'l pojazdu, jego eksploatacj~, za punktualne przyjazdy i odjazdy, oznakowanie 

autobusu "Autobus szkolny". 

16. Za bezpieczenstwo uczni6w w drodze z domu na przystanek autobusu oraz z przystanku do 

domu odpowiedzialnosc ponosz'l ich rodzice. 

17. Dzieci przedszkolne oraz uczniow klas I-III odbiera z autobusu rodzic lub prawny opiekun. 

W przypadku braku opiekuna dziecko przywozone jest do szkoly sk'ld po interwencji 

odbieraj'l go rodzice. 

II. 	 Obowi,!zki ucznia w czasie przewozu. 

1. 	 Uczniowie dowozeni autobusem szkolnym maj'l obowi'lzek dostosowac si~ do zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie oraz polecen opiekuna. 

2. 	 Uczniowie wsiadaj'l i wysiadaj'l z autobusu szkolnego pojedynczo. 

3. 	 Uczniom podczasjazdy nie wolno: 

a) wsiadac lub wysiadac z autobusu bez zgody opiekuna, 

b) spacerowac po autobusie, otwierac okien, zasmiecac pojazdu, niszczyc wyposazenia 

autobusu, 

c) zachowywac si~ w sposob hataSliwy, wszczynac b6jek, uZywac slOw wulgarnych, 

d) rozmawiac z kierowc'l. 

4. 	 W przypadku op6Znienia w dowozie do szkoly, uczniowie oczekuj'l na autobus najwyzej 20 

min. od planowanej godziny odjazdu, po czym w przypadku braku dowozu wracaj'l do domu. 

5. 	 W stosunku do uczniow naruszaj'lcych zasady regulaminu maj'l zastosowanie przepisy Statusu 

SZkoly. 

6. 	 W przypadku stwierdzenia powtarzaj'lcego si~ negatywnego zachowania ucznia podczas 

dowozenia, dyrektor moze podj'lc decyzj~ 0 czasowym lub stalym zakazie korzystania przez 

danego ucznia z dowozu. 

7. 	 Za szkody wynikte z dziatan uczni6w naruszaj'lcych powyzsze ustalenia odpowiedzialnosc 

ponosz'l ich rodzice. 

III. Obowi,!zki opiekuna w czasie przewozu 

1. 	 Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo uczni6w w trakcie wsiadania i wysiadania ze 

srodka transportu oraz w trakcie przejazdu. 



• 


• 


2. 	 W czasie pefnienia swoich obowi'lzk6w sluzbowych, opiekun powinien bye widoczny poprzez 

noszenie uniformu/kamizelki odblaskowej, odpowiednio oznaczonej, poprzez nap is Opiekun 

i znak STOP lub plaszcz ostrzegawczy ze znakiem STOP. 

3. 	 Podejmuje zadania stosowne do zaistnialej, w czasie przewozu, sytuacji dla zapewnienia 

bezpieczenstwa i zdrowia uczni6w, np. powiadamia pogotowie ratunkowe, policjy, straz 

pozam'lo potrzebie interwencji. 0 zaistnialej informacji informuje r6wniez Dyrektora szkoly. 

4. W trakcie wykonywania czynnosci zwi'lzanych z opiek'l scisle wsp61pracuje z kierowq 

pojazdu w zakresie bezpieczenstwa przewozu, a mianowicie: 

a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewn'ltrz srodka transportu (w miejscu 

zapewniaj'lcym dobr'l widocznosc wszystkich uczni6w): 

b) w trakcie wsiadania uczni6w, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi autobusu, (jezeli nie 

S'l to drzwi automatyczne) i wychodzi na zewn'ltrz, w razie potrzeby pomaga uczniom 

najmlodszym; 

c) sprawdza, czy w mleJscu wsiadania nie wystypuj'l jakiekolwiek zagrozenia 

bezpieczenstwa; 

d) po wejsciu wszystkich uczni6w do pojazdu wedtug porz'ldku ustalonego przez siebie 

opiekun sprawdza, czy uczniowie zajyli miejsca siedz,!ce; 

e) w trakcie przejazdu opiekun na biez'!co kontroluje stan ladu i bezpieczenstwa 

w pojezdzie, podejmuj'lc skuteczn,! interwencje w razie jego naruszenia; 

f) opiekun kazdego kursu odbiera uczni6w od opiekuna swietlicy lub nauczyciela, kt6ry 

doprowadza uczni6w do autobusu; 

g) w trakcie wysiadania uczni6w opiekun otwiera drzwi pojazdu (jezeli nie S,! to drzwi 

automatyczne) i wychodZ£!c na zewn'!trz sprawdza, czy zachowane s,! warunki 

bezpiecznego wysiadania; 

h) nadzoruje wysiadanie uczni6w, sluz,!c im w razie potrzeby pomoc,! i kieruje ich do szkoly 

b,!dz na miejsce z kt6rych rozchodZ£! siy do dom6w; 

i) w razie potrzeby przeprowadza dzieci w miejscu bezpiecznym na drug'! strony ulicy. 

Podczas pobytu na drodze opiekun powinien bye ubrany w kamizelky z elementami 

odblaskowymi lub plaszcz ostrzegawczy z napisem "STOP"; 

j) obowi,!zek wychodzenia na zewn'!trz autobusu przez opiekuna nie dotyczy pojedynczych 

os6b wsiadaj,!cych i wysiadaj'lcych, w grupie mlodziei:y starszej (gimnazjum); 

k) po opuszczeniu autobusu opiekun dokonuje przegl,!du pojazdu i w przypadku znalezienia 

przedmiot6w pozostawionych przez uczni6w ( np. torba, odziez, telefon) powiadamia 0 

tym kierowcy i dyrektora szkoly; 

I) 	 w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun scisle wsp61pracuje z kierowc'l oraz 

sprawuje opieky nad dowozonymi uczniami zapewniaj,!c im bezpieczenstwo do czasu 



• 


przejazdu autobusu zastypczego lub rodzic6w uczni6w. 0 zaistnialej sytuacji Opiekun 

informuje Dyrektora szkoly. 

5. 	 Niezwlocznie informuje Dyrektora szkoly 0 niewlasciwym zachowaniu uczni6w podczas 

przewozu. 

IV. Obowi'1zki dyrektor6w szk61 i przedszkoli 

I. 	 Dyrektor organizuje opiekt( !lad uczniami, 0 kt6rych mowa w pkt I w ust. 6 do czasu 

przyjazdu autobusu. 

2. 	 Dyrektor ustala listy t1czniow dowozonych w danym roku szkolnym, 0 ktorych mowa w pkt I, 

ust. 6 i w terminie do 1 sierpnia kazdego roku przekazuje do Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw 

Organizacyjnych. Zaktualizowan'!: fisty wg stanu na dzien 4 wrzesnia kazdego roku przekazuje 

organizatorowi dowozu. 

3. 	 Dyrektor wyznacza miejsce oraz nauczyciela opiekuna, dla uczniow na czas oczekiwania na 

rozpoczt(cie zajt(c po przyjeidzie do szkoly lub czas oczekiwania na odjazd autobusu. 

4. 	 Dyrektor, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem informuje przewoinika 0 planowanych 

zmianach w organizacji dowozu zwi'!:zanych ze zmian,!: organizacji zajt(c w szkole. Planowane 

zmiany przed zgloszeniem powinny bye uzgodnione z dyrektorami innych szkol, ktorych 

uczniowie dowozeni S,!: tym samym autobusem. 

5. 	 Do kOllca wrzdnia kazdego roku szkolnego, Dyrektor zapoznaje wszystkich uczniow 

objt(tych dowozem i ich rodzic6w/opiekunow prawnych z tresci,!: niniejszego regulaminu oraz 

planem dowozu uczni6w. 

6. 	 Dyrektor jest zobowi,!:zany do reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgloszenia 

dotycz'!:ce negatywnych zachowa6 uczniow. 

7. 	 W przypadku stwierdzenia powtarzaj'!:cego sit( negatywnego zachowania ucznia podczas 

dowozenia, Dyrektor moze podj,!:c decyzjt( 0 czasowym lub stalym zakazie korzystania przez 

C 	 dallego ucznia z dowoztl. W takim przypadku rodzic zobowi'!:zany bydzie sam dowozic 

dziecko do szkoly. 

V. Obowi'1zki Organizatora 

I. 	 Organizator okresla harmonogram dowozu i odwoztl lIczniow, ktory zawiera w szczegolnosci: 

a) ustalone trasy i godziny przyjazdu, 

b) miejsce wsiadania i wysiadania uczniow, uzgodnione wczesniej z Przewoinikiem, 

c) liczby uczniow dowozonych z poszczegolnych miejscowosci. 


