Zarz~dzenie

Nr 68 12021

Burmistrza Miasta
i Gminy Sochocin z dnia

29 czerwca 2021 roku
w

sprawie ustalenia regulaminu dowozu uczni6w do szk61 z terenu Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 7 ust I pkt. 8, art . 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca ]990 r.

0

samorzqdzie gminnym

(Dz. 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 2021 poz. 1082) zarzqdza si y, co nastypuje:

§1. Ustala si y regulamin dowozu uczni6w do szk6t podstawowych i przedszkola na terenie Miasta
i Gminy Sochocin zwany dalej Regulaminem stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

§ 2.1. Zobowiqzuje siy Dyrektor6w szk6t i przedszkola, do ktorych dowozone Sq dzieci do zapoznania
uczniow i ich rodzic6w (opiekunow prawnych) z Regulaminem.
2. Zobowiqzuje si y Dyrektor6w szk6t, przedszkola i Prezesa Zarzqdu Przeds iybiorstwa Ustug
Komunaln ych w Sochocinie Sp. z
w

0 .0.

do zapoznania z regulaminem pracownik6w zatrudnionych

celu dowozu dzieci i zapewnienia opieki w czasie realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Kierownikowi Wydziatu Administracji i Edukacji. Prezesowi
Zarzqdu Przed siybiorstwa Us-tug Komunalnych w Sochocinie Sp. z 0.0 . w Sochocinie oraz Oyrektorom
szk6-t i przedszkola.
§4. Traci moc zarzqdzenie Nr 53 /2020 W6jta Gminy Sochocin z dnia 25 wrzeSnia 2020r.

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Burmistrza Miasta i Gminy
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z dnia
czerwca 2021 r.

Regulamin dowozu
1.

do

29

i Gminy Sochocin

z terenu

og61ne
I .

dow6z uczni6w
odbi6r z

i Gminie

w

zrozumiec

UV\.cH'J'-.<ll

ustalonych z Przewoznikiem, zwanych

do

jakim

odwiezienie

przedszkoie. Dow6z

ze szkoly lub

do

takze

z

odebrani.
2.

Dow6z

zapewnia Miasto i

Sochocin zwana

dowozu.

3. Opiekunowie

do

S'l pracownikami zatrudnionymi przez

Przedsiybiorstwo Us1:ug Komunalnych w Sochocinie
4.

Uslugi dowozu

autobusami

Komunalnych w Sochocinie
podstawie
5

z 0.0. lub

z

realizuje

0.0.,

dzieci do szk61 na

wykonania.

Dow6z

w

oraz

6.

5i6

w szkolach

do
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gmin y

39

objyci uczniowie,

7.

z

ustawy Prawo oswiatowe z
dowozu.
8. Dzieci

podstawowych po ieh

oraz uczmowle

z autobusu, a po zakOl1czonych

szkoly

przez

odprowadzane przez opiekuna
9. Uczniowie
rozkladem

do

o godzinach i w miejscach wyznaczonych

do autobusu
jazdy

szkoly.

Dyrektorami

uzgodnionym

a

10. Autobus szkolny odjezdza z przystanku

0

ustalonej w rozkladzie

II. Uczniowie wsiadajq i v,rysiadajq z autobusu w ustalonym przez Organizatora

i Przewoznika miejscu.
12.

W autobusie opieky nad uczniami dowozonymi

sprawuje opiekun autobusu

szkolnego, ktory jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
regulaminie.
13. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewoz uczni6w, sprawnosc
technicznq

pojazdu, jego

eksploatacjy,

za

punktualne

przyjazdy

i odjazdy,

oznakowanie autobusu "Autobus szkolny".
14. Za bezpieczenstwo uczni6w w drodze z domu na przystanek oraz z przystanku do

donm odpowiedzialnosc ponoszq ieh rodziee.
15. Dzieci przedszkolne oraz uczniow klas I-III odbiera z autobusu rodzic lub prawny

opiekun. W przypadku braku opiekuna na przystanku dziecko przywozone jest do
szkoly sk'1d po interwencji odbierajq go rodzice.
16. W sytuacjach nadzvvyczajnych, majqcych wplyw na zdrowie

zycie publiczne,

obowiqzywac bydq wprowadzone przepisy szczegolne.

II.

Obowiqzki ucznia w czasie przewozu .
. Uczniowie dowozeni autobusem szkolnym majq obowiqzek dostosowac siy do zasad
zawartych w niniejszym regulaminie oraz polecen opiekuna.
2. Uczniowie wsiadajq i wysiadajq z autobusu szkolnego pojedynczo.
3. Uczniom podczas jazdy nie wolno w szczegolnosci:
a) wsiadac lub wysiadac z autobusu bez zgody opiekuna,
b) spacerowac

po

autobusie.

otwierac

okien.

zasmiecac

pojazdu.

niszczyc

\vyposazenia autobusu.
c) zachowywac siy w spos6b halasliwry, wszczynac b6jek, uzywac sl6w vvulgamych,
d) rozmawiac z kierowcq.
4.

W przypadku op6inienia w dowozie do szkoly, uczniowie oczekujq na auto bus 20
min. od planowanej godziny odjazdu. po czym w przypadku braku dowozu wracajq do
domu.

5. W stosunku do uczniow naruszajqcych zasady regulaminu majq zastosowanie przepisy
Statutu Szkoly.
6. Za

szkody

wynikte

z

dzialan

uczni6w

odpowiedzialnosc ponoszq ich rodzice.

naruszajqcych

powryzsze

ustalenia

III.

przewozu.

opiekuna w
jest

uczni6w w

za

wsiadania

ze
pdnienia

2.

obowi'l-zk6w siuzbowych, opiekun

noszeDle

bye widoczny

, odpowiednio

Opiekun i znak

lub plaszcz

3.

ze znakiem

stosowne do

przewozu,

i dla

powiadamia

pogotowie

w

zdrowia

np.

o

poiicjy, straz

, poprzez

i.O

sytuacji

r6wnicz
4.

wykonywania

W

z

z opiek q

pojazdu w

a

realizacji

transportu

seu

dobq
b) w trakeie wsiadania

otwiera drzwi

po zatrzymaniu poj

w

c)

czy w miejscu

wszystkich

do pojazdu

w

f)

porzej,dku ustalonego

uezniowie zajyli

opiekun sprawdza,
e) w

jakiekolwiek

nie

przejazdu opiekun na biezej,co kontroluje stan
interwencje w

podejmujCj.c

swietiicy lub

kursu

g) w

..

wysiadania uczmow

drzwi automatyczne)

otwiera drzwi
na zewn'l-trz

(jezeli DIe

to

zaehowane

warunki

szko!y
i)

i kieruje ich do

w

h)

w
ulicy.

z
przeprowadza
pobytu na drodze

z elementami odblaskowymi lub

do dom6w;
w mleJscu
powlIuen
ostrzegawczy z

na drugej, strom;
ubrany w kamizelk y

j)

autobusu

na

opiekLma

dotyczy

w grupie
autobusu opiekun dokonuje
przedmiot6w
telefon) powiadamia
I)

w przypadku
oraz sprawuJe

0

tym

przez uczni6w (np. torba,
prf',U!{"·p

i Dyrektora szkoly;

lub wypadku
,,""'<'>1/<'>

w

opiekun

z

nad

do czasu

lub rodzic6w

Opiekun informuje
5

szkoly.

o

Dyrektora
podczas

i przedszkoli

dyrektor6w

opiek y nad

1.

mowa w pkt. I w ust. 6 do czasu

0

azdu autobusu.
ustala list y

2.
w pkt.

w

lust. 6 i w terminie

0

kt6rych mowa

roku

Administracji i Edukacji. Zaktualizowanct

3.

szkolnym.

wg stanu na dzien

Dyrektor

opiekuna, dla uczni6w na czas

oczekiwania na

do

lub czas

na

odjazd autobusu.
Dyrektor.

z

co

e

naJmmeJ

o planowanych zmianach w orgamzacJl dowozu

ze zmlanEl
bye uzgodnione

zajyc \v szkole. Planowane
. innych

z

tym samym autobusem .
wszystkich

5.

prawnych z

objytych
regulaminu oraz planem dowozu

UCimUJW

zgodnie z

6.

odwozu

1.
w
ustalone

i godziny

OimeJ

statutu na

b) miejsce wsiadania i wysiadania uczni6w, uzgodnione wczesniej z Przewoznikiem,
c) liczb y uczni6w dowozonych z poszczeg61nych miejscowosci.

