Zarz dzenie 26 /2009
Wójta Gminy Pi tek
z dnia 07 pa dziernika 2009 r.

w sprawie: Regulaminu dowo enia dzieci/uczniów do placówek o wiatowych prowadzonych
przez Gmin Pi tek
Na podstawie art.17 ust. 3 Ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tekst
jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z pó n. zm.) zarz dzam co nast puje:
§1
Ustalam regulamin dowo enia dzieci/uczniów do placówek o wiatowych prowadzonych
przez Gmin Pi tek, stanowi cy za cznik nr 1 do niniejszego zarz dzenia.
§2
Wykonanie zarz dzenia zlecam Samorz dowej Administracji Placówek O wiatowych
w Pi tku.
§3
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Za cznik nr 1

do Zarz dzenia Nr 29/2009
Wójta Gminy Pi tek
z dnia 07 pa dziernika 2009 r.

REGULAMIN DOWO ENIA DZIECI/UCZNIÓW DO PLACÓWEK
WIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN PI TEK
Rozdzia I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejszy regulamin okre la:
1) zasady organizacji dowo enia dzieci/uczniów do placówek o wiatowych prowadzonych
przez Gmin Pi tek;
2) obowi zki organizatora dowo enia dzieci/uczniów do placówek o wiatowych
prowadzonych przez Gmin Pi tek;
3) obowi zki i prawa dzieci/uczniów dowo onych na zaj cia do placówek o wiatowych
prowadzonych przez Gmin Pi tek;
4) obowi zki kierowców autobusów dowo cych dzieci/uczniów do placówek o wiatowych
prowadzonych przez Gmin Pi tek;
5) obowi zki opiekunów dzieci/uczniów dowo onych na zaj cia do placówek o wiatowych
prowadzonych przez Gmin Pi tek;
6) obowi zki rodziców dzieci/uczniów dowo onych na zaj cia do placówek o wiatowych
prowadzonych przez Gmin Pi tek.
2. Organizatorem dowo enia dzieci/ uczniów do placówek o wiatowych prowadzonych przez
Gmin Pi tek jest Samorz dowa Administracja Placówek O wiatowych w Pi tku.
3. Ilekro w regulaminie jest mowa o:
1) organizatorze – rozumie si przez to organizatora dowo enia dzieci/uczniów do placówek
wiatowych prowadzonych przez Gmin Pi tek, którym jest Samorz dowa
Administracja Placówek O wiatowych w Pi tku;
2) uczniach dowo onych – rozumie si przez to dzieci/uczniów dowo one/dowo onych na
zaj cia dydaktyczne, wychowawcze , opieku cze do placówek o wiatowych
prowadzonych przez Gmin Pi tek:
a) Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku
b) oddzia u przedszkolnego Szko y Podstawowej w Czernikowie
c) Szko y Podstawowej w Czernikowie,
d) Szko y Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku
e) Gimnazjum im. prof. Stefana Pie kowskiego w Pi tku
3) placówce o wiatowej - rozumie si przez to :
a) Gminne Przedszkole im. Jana Paw a II w Pi tku
b) oddzia przedszkolny Szko y Podstawowej w Czernikowie
c) Szko a Podstawowej w Czernikowie,
d) Szko a Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku
e) Gimnazjum im. prof. Stefana Pie kowskiego w Pi tku

4) dyrektorze placówki o wiatowej – rozumie si przez to dyrektora:
a) Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku;
b) Szko y Podstawowej w Czernikowie;
c) Szko y Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku;
d) Gimnazjum im. prof. Stefana Pie kowskiego w Pi tku.
5) opiekunie – rozumie si przez to osob sprawuj

opiek nad dzie mi/uczniami

dowo onymi do placówek o wiatowych;
6) autobusie – rozumie si przez to ka dy autobus pozostaj cy w dyspozycji organizatora
dowo enia, a w szczególno ci :
a)

gimbus;

b) autobus , którego w

cicielem jest zewn trzna firma przewozowa, wy oniona na

podstawie odr bnych przepisów , z któr organizator zawar umow na
dowo enie dzieci/uczniów;
7) kierowcy – rozumie si przez to kierowc gimbusa oraz kierowc autobusu zewn trznej
firmy przewozowej .
4. Organizator dowo enia opracowuje i przekazuje dyrektorom placówek o wiatowych,
do dnia 31 sierpnia ka dego roku:
a) rozk ad jazdy autobusów szkolnych na dany rok szkolny;
b) trasy kursów autobusów szkolnych;
c) lokalizacj przystanków dla autobusów szkolnych;
d) imienny wykaz opiekunów, opracowany w porozumieniu z dyrektorami placówek
wiatowych.
5. Liczb uczniów na dany rok szkolny, z uwzgl dnieniem miejscowo ci, z których dowo eni
uczniowie ustala i przekazuje organizatorowi, dyrektor placówki o wiatowej, do której
dowo eni uczniowie, w terminie ustalonym do przekazania projektu organizacji
placówki na dany rok szkolny.
6. Organizator dostosowuje ,w miar mo liwo ci w porozumieniu z dyrektorami placówek
wiatowych, rozk ad jazdy autobusów szkolnych do czasu rozpocz cia i zako czenia zaj

w

poszczególnych placówkach o wiatowych.
7. Autobus szkolny odje

a z przystanku o czasie ustalonym w planie dowozów, po

stwierdzeniu przez opiekuna obecno ci uczniów.
8. Dzieci/ uczniowie ka dej placówki o wiatowej wsiadaj /wysiadaj do/z autobusu szkolnego
tylko w ustalonym przez organizatora miejscu i czasie.
9. Za bezpiecze stwo uczniów dochodz cych do przystanku i oczekuj cych na wyznaczonym
przystanku na przyjazd autobusu oraz powracaj cych do domu po przywozie
do wyznaczonego przystanku, w miejscowo ci zamieszkania, odpowiedzialno

ponosz ich

rodzice.
10. Szko a ma obowi zek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zg oszenia
opiekunów dotycz ce pozytywnych lub negatywnych zachowa uczniów. Je li podj te
dzia ania szko y nie przynosz oczekiwanych rezultatów, dyrektor niezw ocznie powiadamia o
tym fakcie rodziców ucznia i organizatora dowo enia.

11. Dyrektorzy placówek o wiatowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informuj
organizatora o planowanych zmianach w organizacji dowo enia uczniów zwi zanych ze
zmian organizacji zaj

w placówce. Wszelkie zmiany powinny by przed zg oszeniem

uzgodnione z dyrektorami pozosta ych placówek, których uczniowie dowo eni s szkolnym
autobusem.
12. W autobusie opiek nad uczniami dowo onymi sprawuje opiekun, który jest odpowiedzialny
za przestrzeganie postanowie niniejszego regulaminu.
13. Opiekunowie wspó pracuj z dyrektorami oraz wychowawcami w zakresie prawid owej
organizacji dowo enia, zapewnienia uczniom bezpiecze stwa, dba

ci o ich w

ciwe

zachowanie.

Rozdzia II
Obowi zki opiekuna
§ 2.
1. Opiekun :
a) jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie i
bezpiecze stwo dzieci/uczniów w czasie dowozu/odwozu;
b) decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach;
c) podejmuje decyzje co do dalszego post powania w przypadku awarii lub wypadku
2. Opiekun zajmuje miejsce w autobusie tak, aby mie mo liwo

pe nej kontroli zachowania

uczniów.
3. Pomaga m odszym uczniom przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.
4. Zapewnia bezpieczne przechodzenie uczniów przez drog po wyj ciu z autobusu, je li wyst puje
taka konieczno .
5. Przekazuje dyrektorowi placówki o wiatowej lub wychowawcy klasy uwagi o negatywnych
zachowaniach uczniów.
6. Podczas przejazdu opiekun czuwa nad utrzymaniem czysto ci i porz dku w autobusie. W
przypadku zauwa enia usterek lub zniszcze zg asza je kierowcy.
7. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialno

za dowo onych uczniów od chwili wej cia

do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szko y do chwili
opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w miejscowo ci zamieszkania dziecka/ucznia.
8. W przypadku, gdy opiekun podejrzewa, e ucze korzystaj cy z dowo enia znajduje si pod
wp ywem alkoholu lub rodków odurzaj cych zobowi zany jest podj

nast puj ce czynno ci:

a) wezwa lekarza lub piel gniark szkoln w celu stwierdzenia stanu trze wo ci lub
odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
b) zawiadomi o tym fakcie dyrektora szko y oraz rodziców/opiekunów, których
zobowi zuje si do niezw ocznego odebrania ucznia ze szko y.
9. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówi odebrania dziecka, u którego zachodzi
podejrzenie pozostawania w stanie nietrze wo ci lub odurzenia , o pozostaniu ucznia w szkole,
czy przewiezieniu do placówki s

by zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji

funkcjonariuszom policji-decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w
porozumieniu z dyrektorem szko y.
10. W przypadku awarii autobusu przewo cego uczniów opiekun sprawuje opiek nad dowo onymi
uczniami, zapewniaj c im bezpiecze stwo do czasu zapewnienia im pojazdu zast pczego lub
przybycia na miejsce postoju autobusu rodziców (prawnych opiekunów).

Rozdzia III
Prawa i obowi zki uczniów
§ 3.
1. Ucze ma prawo do bezp atnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek
wiatowych, w przypadku gdy droga dziecka z domu do :
a) szko y/przedszkola przekracza 3 km – dla dzieci odbywaj cych roczne przygotowanie
przedszkolne i uczniów klas I-IV szkó podstawowych,
b) 4 km – dla uczniów klas V i VI szkó podstawowych oraz gimnazjów.
2. Uczniowie dowo eni autobusem szkolnym maj obowi zek dostosowa si do postanowie
zawartych w niniejszym regulaminie oraz do polece opiekunów.
3. Uczniowie zajmuj w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wsiada lub wysiada z autobusu bez zgody lub pod nieobecno opiekuna,
b) w czasie jazdy - wstawa ze swoich miejsc, porusza si po autobusie, otwiera okien,
za mieca pojazdu,
c) zachowywa si w sposób ha liwy b
stwarzaj cy zagro enie bezpiecze stwa
jad cych w nim osób,
d) spo ywa posi ków i napojów podczas jazdy;
e)
da zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
f) rozmawia z kierowc ,
5. Ucze wsiada i wysiada na wyznaczonym przystanku zawsze przy prawej kraw dzi jezdni/drogi.

Rozdzia IV
Obowi zki kierowcy
§ 4.
1. Do obowi zków kierowcy czynno ci nale y:
a) pokonanie trasy dowo enia uczniów wg ustalonej trasy,
b) u ytkowanie pojazdu wy cznie w stanie pe nej sprawno ci technicznej,
c) uprzejma i kulturalna obs uga uczestników dowo enia,
d) przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
2. Kierowca autobusu w razie awarii autobusu lub wypadku zobowi zany jest podejmowa
wspólnie z opiekunem dzia ania zmierzaj ce w pierwszej kolejno ci do zapewnienia
bezpiecze stwa uczniom.

3. W przypadku spowodowania lub wspó udzia u w wypadku drogowym kierowca ma obowi zek:
a) udzieli pomocy poszkodowanym,
b) wezwa pogotowie ratunkowe,
c) zawiadomi policj ,
d) powiadomi organizatora dowo enia
4. Ponadto kierowca zobowi zany jest do:
a) zabierania przewo onych dzieci na wyznaczonych przystankach ,na ustalonych trasach,
b) zabierania i wysadzania dzieci na wyznaczonym placu szkolnym,
c) sprawowania nadzoru nad dzie mi w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu,
d) ka dorazowego w czania wiate awaryjnych i zachowania szczególnej ostro no ci
podczas wsiadania i wysiadania dzieci,
e) powiadamiania organizatora dowo enia o awarii autobusu .
5. Kierowcy zabrania si :
a) prowadzenia pojazdu w stanie nietrze wo ci,
b) poruszanie si pojazdem niesprawnym technicznie, bez wa nych dokumentów,.

Rozdzia V
Postanowienia ko cowe
§5
1. Zobowi zuje si dyrektorów placówek o wiatowych, do których dowo eni s uczniowie do
zapoznania z tre ci niniejszego regulaminu uczniów, rodziców i opiekunów w terminie 7 dni od
daty jego wej cia do stosowania, a w ka dym kolejnym roku szkolnym-niezw ocznie po
rozpocz ciu tego roku.
2. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmuj :
a) podczas trwania dowozów –opiekunowie;
b) w innym czasie – organizator dowozów.
3. Za uszkodzenie, zniszczenie wyposa enia autobusu przez ucznia odpowiedzialno

finansow

ponosz jego rodzice.
4. Za nieprzestrzeganie postanowie niniejszego regulaminu ucze ponosi konsekwencje
dyscyplinarne zgodnie ze statutem placówki.

