
Zarzqdzenie Nr 53 12020 


W6jta Gminy Sochocin z 


dnia 25 wrzesnia 2020 roku 


w sprawie ustalenia regulaminu dowozu uczni6w do szk6! z terenu Gminy Sochocin 


Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8, art. 30 Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ'ldzie gminnym 

(Oz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 32 ust 5 oraz 39 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oswiatowe ( Oz. U z 2020 poz. 910 ze zm.) zarzqdza siy, co nastypuje: 

§1. Ustala siy regulamin dowozu uczni6w do szk6t podstawowych i przedszkola na terenie gminy 

Sochocin zwany dalej Regulaminem stanowi~cy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2.1. Zobowi~zuje siy Oyrektor6w szk61 i przedszkola, do kt6rych dowozone Sq dzieci do zapoznania 

uczni6w i ich rodzic6w (opiekun6w prawnych) z Regulaminem. 

2. Zobowiqzuje siy Oyrektor6w szk6t, przedszkola i Prezesa Zarzqdu Gminnego Zaktadu 

Komunalnego w Sochocinie Sp. z 0.0. do zapoznania z regulaminem pracownik6w zatrudnionych 

w celu dowozu dzieci i zapewnienia opieki w czasie realizacji zadania. 

§ 3. Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Kierownikowi Wydziatu Administracji i Edllkacji , Prezesowi 


Zarzqdll Gminnego Zakladll Komllnalnego w Sochocinie Sp. z 0.0. w Sochocinie oraz Oyrektorom 


szk6l i przedszkola. 


§4. Traci moc zarzqdzenie Nr 58 /20 [6 W6jta Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2016r. 


§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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do 

Nr 	 53/2020 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 25 wrzeSnia 2020 r. 

Regulamin dowozu uczniow do w z terenu Gminy Sochocin 

L Postanowienie ogolne 

I 	. dowoz uczniow do w Gminie Sochocin nalezy ich odbior 

z miejsc ustalonych z zwanych przystankami dostarczenie ich do 

przystanku docelowego, jakim lub 

ze szkoly lub do przystankow, z zostali 

odebrani. 

2. 	 uczni6w do przedszkoli Gmina Sochocin zwana dalej 

dowozu. 

3. 	 Opiekunowie dzieci dowozonych do s~ pracownikami 


Gminny Komunalny w Sochocinie Sp. Z 0.0. lub 


4. 	 dowozu s'1 autobusami Przewoznika Gminny Zaklad 

Komunalny w Sochocinie z 0.0., ktory dow6z do SZKOl na 

podstawie po\ecenia wykonania. 

5. 	 Dow6z odbywa w trwania roku szkolnego. 

6. 	 rozumiec ucznia podstawowej oraz w wieku 5 i 6 

lat do oddzial6w przedszkolnych w 

podstawowych prowadzonych Gminy Sochocin. 

7. 	 Dowozem objyci uczniowie, ktorzy spelniaj'1 warunki okreslone wart. i 39 

ustavvy 	 z uwzglydnieniem uczniow z miejscowosci wskazanych 

Organizatora dowozu. 

8. 	 Dzieci przedszkolne oraz podstawowych po ich dowiezieniu do 

szkoly przez Przewoinika odbieranie z autobusu, a po zakonczonych zajyciach 

odprowadzone przez opiekuna wvznaCZOI dyrektora szkoly. 

9. 	 Uczniowie do autobusu szkolnego 0 godzinach i w miejscach vvyznaczonych 

rozkladem 	 jazdy uzgodnionym pomi~dzy Organizatorem, Dyrektorami 

a Przewoinikiem. 

10. Autobus odjezdza z przystanku 0 godzm w jazdy. 



11. 	 'vvysiadajq. z autobusu w ustalonych przez 

VLlll"-Q miejscu. 

12. W nad dowozonymi spraVvuje opiekun autobusu 

odpowiedzialny za zasad w mmeJ 

13, autobusu odpowiedzialny jest za bezDleczn sprawnosc 

Jego za i odjazdy, 

oznakowanie 

14, w drodze z domu na autobusu oraz 

z odpowiedzialnosc ponoszq ich lVUL1\.\. 

15. 	 oraz uczni6w 1-III z autobusu rodzic lub prawny 

opiekun. 	 przypadku opiekuna jest szkoly skqd po 

rodzice. 

16. 	W majqcych wplyw na zdrowie publiczne, 

obowiqzywac wprowadzone 

w 

. Uczniowie dowozeni szkolnym majq obowiq.zek dostosowac zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie oraz polecen opiekuna. 

2. 	 Uczniowie wsiadajq i wysiadajq z pojedynczo. 

3. 	 Uczniom jazdy 

a) lub wysiadac z autobusu opiekuna, 

b) po 

autobusu. 

c) zachovvywac w spos6b uzywac VvUlgarnych, 

d) 

4. 	 W przypadku w dowozle do szkoly, uczniowie oczekujq na autobus 20 

min.od odjazdu, po czym w braku do 

domu. W stosunku uczni6w naruszajqcych zasady regulaminu majq La.:>lV.:>V 

przeplsy 

5. 	 W przypadku powtarzajqcego negatywnego zachowania 

podczas dowozenia, dyrektor moze podjqc o czasowym lub stalym L"M1LIC: 

korzystania przez 	 z dowozu. 



6. 	 szkody vrynikle z dzialan uczni6w naruszaj'l:cych ustalenia 

odpowiedzialnosc ponosz'l: ich 

III. opiekuna w czasie przewozu 

I. 	 Opiekun odpowiedzialny za uczni6w w wsiadania 

i wysiadania ze srodka oraz w 

2. 	 W pelnienia swoich obowi'l:zk6w sluzbowych, opiekun powinien bye widoczny 

uniformu/kamizelki odblaskowej, odpowiednio oznaczonej, poprzez 

napis Opiekun i znak STOP lub plaszcz ostrze!:!awczv ze STOP. 

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

pogotowie 

straz pozam'! 0 potrzebie interwencji. 0 zaistnialej informacji 

informuje szkoly. 

4. 	 W wykonywania z opiekq e 

z kierowc~ pojazdu w przewozu. a mianowicie: 

a) w trakcie realizacji przewozu srodka transp0l1u miejscu 

dobrq widocznosc wszystkich uczni6w): 

b) w wsiadania uczni6w, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi autobusu, 

to automatyczne) i WVCnOQZl na zewnatrz. w 

c) 	 sprawdza, w miejscu wsiadania wystc;pujq jakiekolwiek 

d) 	 po wej wszystkich uczni6w do pojazdu porzqdku ustalonego 

uczniowie 


w trakcie opiekun na kontroluje stan 


w DOlezQzle. podejmuj'l:c skuteczn'! interwencje w razie 


f) 	 opiekun od lCl\UlW swietliey lub 

kt6ry doprowadza do autobusu; 

w traKCle wysiadania uczni6w opiekun otwiera drzwi s,! to 

drzwi automatyczne) na sprawdza, zachowane Sq 

warunki lJCCLIJICCt.LllCC 

h) uczni6w, w razie ",,,,t,.,,,oh, pomoc'1 i kieruje do 

szkoly b'l:dz na see z kt6rych rozchodzq do 



i) 	 w potrzeby przeprowadza w mlejscu bezpiecznym na strOnt( 

ulicy. pobytu na drodze opiekun powinien bye ubrany w kamizelky 

z elementami odblaskowymi lub z napisern "STOP'" 

j) 	 obowiltzek wychodzenia na dotyczy 

pojedynczyeh os6b wsiadajltcyeh i w grupie mlodziezy 

k) 	 po autobusu opiekun dokonuje pojazdu i w przypadku 

znalezienia przedmiot6w pozostawionyeh uczni6w ( np. torba, 

telefon) powiadamia 0 tym 

I) 	 w przypadku lub v.rypadku autobusu opiekun wsp6tpraeuje z 

oraz sprawuje opieky dowozonymi uczniarni zaDewmalac 1m 

do ezasu przejazdu lub rodzic6w uczni6w. 0 

sytuaeji Opiekun szkoly. 

5. 	 Niezwloeznie infom1Uje o niewlasciwym zaehowaniu uczni6w 

podczas przewozu. 

IV. Obowiltzki szk61 i 

I. 	 Dyrektor organizuje nad uczniamL 0 kt6rych mowa w pkt. I w ust. 6 do ezasu 

'1 	 list(( uczni6w dowozonych w danym roku o.... mowaw 

pkL lust. 6 i w terminie do 1 roku do Wydzialu 

Administracji i Edukacji. stanu na 

roku organizatorowi dowozu. 

3. 	 Dyrektor oraz opiekuna, dla na czas 

oczekiwania na rozpoczycie zajyc po przyjezdzie do 	 lub czas oczekiwania na 

autobusu. 

4. z co naJmmeJ 5-dnio\\rym wyprzedzeniem informuje przewoznika 

o planowanych zmianach w organizacj i dowozu ze 

w Planowane zmiany przed uzgodnione 

z dyrektorami innych szk6l, kt6rych dowozeni sa tym 

5. 	 Do konca kazdego roku Dyrektor wszystkich 


objytych dowozem i ieh rodzic6w/opiekun6w prawnych z 


regulaminu oraz planem dowozu uczni6w. 


6. 	 Dyrektor do z swoJego statutu na 

dotyczltce negatYVvl1ych uczni6w. 



7. 	 W przypadku zachowania 


moze podj1:fc o czasowym lub 


z dowozu. W takim przypadku zobowi,gany 

b~dzie sam dowozic do szkoly. 

V. Obowi,,!zki Organizatora 

I. ktory 

w szczegolnosci: 


ustalone 


b) wsiadania i z 


c) liczb~ uczniow dowozonych z miejscowosci. 



