Zarzijdzenie Nr ..M\.£?J.k...
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia VLQ.LMlr.:.
w sprawie regulaminu dowozenia uczniow do szkol i przedszkola na terenie Gminy Chorzele

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, ze zmianami) w zwiazku z art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), zarzadzam, co nastepuje:
§1

1.Wprowadza sie^ regulamin dowozenia uczniow do szkol/przedszkola na terenie Gminy Chorzele
stanowiaxy zala.cznik nr ldo zarzadzenia.

2. Regulamin obowiazuje w nastejpujacych jednostkach oswiatowych objetych dowozem uczniow:
1) Przedszkole Samorzadowe w Chorzelach,

2) Szkola Podstawowa im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego w Chorzelach,
3) Publiczne Gimnazjum im. Papieza Jana Pawla 11 w Chorzelach.
4) Zespohj Szkol w Krzynowtodze Wielkiej.
5) Zespotu Szkol w Zar^bach.

6) Zespolu Szkol w Duczyminie,

7) Szkoly Podstawowej w Poscieniu Wsi.
8) Szkoly Podstawowej w Krukowie.

3. Regulamin obowiazuje przewoznika wykonujacego usluge dowozu uczniow. kierowcow pojazdow
dowozacych uczniow zatrudnionych przez Urza^d Miasta i Gminy Chorzele, opiekunow dowozow
szkolnych sprawuja.cych opiek^ nad uczniami, dyrektorow szkol i przedszkola na terenie Gminy Chorzele
oraz wszystkich uczniow korzystajaxych z dowozu.
§2

Traci moc zarzadzenie Nr 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 3 listopada 2008 r.
§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ^
mgr Beata Szczepankowska

Zalacznik nr 1

do Zarzadzenia Nr .:1A12jOAI/..
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

zdnia...QS....Qfes....Mk:
Regulamin dowozu uczniow do szkol
na terenie Miasta i Gminy Chorzele
Rozdzial I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Organizatorem dowozu uczniow do szkol/przedszkola jest Gmina Chorzele.
§2

Dowoz odbywa si$ w czasie trwania roku szkolnego.
§3

l.Bezplatnym dowozem objeci sq. uczniowie, ktorych zgodnie z art. 17 ust 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991
roku o systemie oswiaty (tj. Dz. U. z 2004, Nr 256 poz. 2572 ze zm.) droga z domu do szkoly przekracza:
1) 3 km - w przypadku uczniow klas 1-IV szkol podstawowych.
2) 4 km - w przypadku uczniow klas V-VI szkol podstawowych oraz gimnazjow.

2.1nne osoby (rodzice uczniow, uczniowie szkol ponadgimnazjalnych, uczniowie, ktorych odleglosc z domu
do szkolyjest krotsza od okreslonej w ust. 1) moga. korzystac wytacznie w przypadku wolnych miejsc i za
zgod^kierowcy i opiekuna.
§4

l.Organizator dowozow okresia tras? przewozu oraz harmonogram dowozow i odwozow szkolnych przy
wspoludziale dyrektora szkoly/przedszkola i przewoznika.
2.Uczniowie wsiadaja^ i wysiadaja. z autobusu tylko na wyznaczonych przystankach,

3. Pojazd czeka na spoznionych uczniow maksymalnie 3 minuty po czym udaje si^ w trasej,
4. Rodzice ponosza. odpowiedzialnosc za bezpieczeiistwo swojego dziecka w drodze do wyznaczonego
miejsca dowozu i podczas powrotu z przystanku do domu.

Rozdzial II

OBOWI^ZKI PRZEWOZNIKA

1.Obowiazkiem przewoznika jest:
1) Terminowy dowoz uczniow do szkol/przedszkola,
2) Dowozenie uczniow wylacznie pojazdami sprawnymi technicznie,
3) Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie pojazdy uzywane do
wykonywania uslugi.
§6

W przypadku awarii pojazdu podczas wykonywania dowozu Przewoznik zobowia^zany jest do zapewnienia
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt pojazdu zastepczego.
Rozdzial III

ZADANIA OPIEKUNA

§7

1.Opiekun pojazdu odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
1) Opiekun decyduje o wejsciu i wyjsciu uczniow z autobusu w odpowiednich miejscach,
2) Opiekun podejmuje decyzje co do dalszego postepowania w przypadku awarii lub wypadku.
3) Opiekun wraz z kierowca, zobowiazany jest podejmowac dzialania zmierzajace w pierwszej
kolejnosci do zapewnienia bezpieczeiistwa uczniom. a takze do zminimalizowania strat
materialnych.
4) W przypadku awarii pojazdu przewozacego uczniow, opiekun sprawuje opieke^ nad dowozonymi,
zapewniajac im bezpieczeiistwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastepczego.
§8
1.Opiekun czuwa nad uczniami wsiadajaxymi i wysiadajacymi z pojazdu.

l)Uczniowie wsiadaja^ i wysiadaj^tylko przednimi drzwiami. Opiekun wysiada jako pierwszy i
czuwa nad bezpiecznym opuszczeniem pojazdu przez wszystkich uczniow,
2)Uczniowie wsiadaj^c do autobusu zajmuja. kolejno miejsca liczac od czola pojazdu. Opiekun
wsiada ostatni i zajmuje miejsce odpowiednio za ostatnim zaj^tym przez uczniow rz^dem siedzeii,
a w przypadku, gdy autobus jest pelen, opiekun zajmuje miejsce w ostatnim rz^dzie siedzeii lub w
takim miejscu, aby skutecznie monitorowac przewozone dzieci i ich zachowanie.
§9
Opiekun ponosi odpowiedzialnosc za dowozonych uczniow podczas przewozu oraz bezposrednio po
opuszczeniu przez dzieci autobusu. W tym celu zobowiazany jest kazdorazowo wysiasc na przystanku i
zabronic dzieciom przechodzenia przez jezdnie przed lub za autobusem. W razie potrzeby opiekun
przeprowadza dzieci w bezpiecznym miejscu na druga^ strong jezdni.

§10

W sytuacji, gdy uczeii nie stawi sie w autobusie po zakoiiczeniu zajec, opiekun dowozu powiadamia
wychowawce_ swietlicy, ktory zglasza nieobecnosc ucznia dyrektorowi szkoly.
§11

Opiekunowie sa^ zobowiazani informowac wychowawc? klasy o kazdorazowym nagannym zachowaniu
przewozonego ucznia lub o podejrzeniu popelnienia czynu zabronionego.
Rozdzial IV

UCZNIOWIE

§12

1.Uczniowie dowozeni autobusem szkolnym majfi obowiazek dostosowac si? do zasad zawartych w
niniejszym regulaminie poleceii opiekunow i uwag kierowcow. Dodatkowo wszyscy uczniowie
korzystajacy ze szkolnego autobusu ss^ zobowiazani do:

1) Przychodzenia na przystanek autobusowy co najmniej piec minut przed planowanym odjazdem
autobusu.

2) Oczekiwania na sp6zniaja_cy sie autobus do 45 minut wokresie letnim, gdy temperatury powietrza
sa_ dodatnie i do 30 minut, gdy temperatury sa, ujemne. Iicza.c od planowej godziny przyjazdu
autobusu.

3)Zachowania szczegolnej ostroznosci podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
4)Zajmowania w autobusie miejsc kolejno liczac od czola autobusu nie zostawiajac, pustych siedzeii.
5)Wysiadania w miejscu docelowym lub na przystanku najblizszym miejsca zamieszkania wszelkie zmiany sa. uwzgl^dniane przez opiekunow tylko na podstawie pisemnej zgody rodzicow.
6)Zglaszania opiekunowi koniecznosci przejscia na druga. strong jezdni.
§13

1.Uczniom korzystaja.cym z dowozu/odwozu zabrania si?:

1) Wsiadania lub wysiadania z pojazdu bez zgody lub pod nieobecnosc opiekuna,
2) Wstawania z miejsca, otwierania okien, zasmiecania pojazdu,

3)Zachowywania si? w sposob halasliwy, ba^dz stwarzajacy zagrozenie bezpieczeiistwa jada^cych
nim osob,

4) Prowadzenia rozmow z kierowca. bez uzasadnionej przyczyny,
5) Stawania na schodkach i chodzenia po autobusie w trakcie jazdy.

Rozdzial V

ZADANIA SZKOLY/PRZEDSZKOLA

§14

1. Racjonalne opracowanie harmonogramu dowozu i odvvozu uczniow do/i ze szkoly/przedszkola z
uwzglednieniem rozkladu zajec szkolnych/przedszkolnych.
2. Informowanie przewoznika/kierowc? o zmianach godzin odwozu,

3. Przej?cie opieki nad uczniami z chwila. przybycia do budynku szkoly/przedszkola,

4. Na 15 minut przed odjazdem wprowadzenie uczniow do szatni szkolnej i przekazanie opiekunowi przy
wyjsciu ze szkoly/przedszkola,

Rozdzial VI

POSTANOWIENIA KONCOWE

§15

Szkola ma obowiazek reagowania zgodnie zzapisaini swojego statutu na zgloszenia dotycza.ce pozytywnych
lub negatywnych zachowah uczniow.
§16

W przypadku powtarzajacych si? zachowah zagrazajacych bezpieczeiistwu innych osob, uczeii, po
wczesniejszym powiadomieniu rodzicow, zostanie pozbawiony prawa do korzystania zdowozow szkolnych.
§17

Dyrektorzy szkol i przedszkola na terenie Gminy Chorzele maja. obowiazek zapoznania z regulaminem

wszystkich uczniow korzystajacych z dowozow szkolnych oraz ich rodzicow.
§18

Za zniszczenia wyrzadzone przez uczniow w pojezdzie odpowiadaja. rodzice ucznia. ktory dopusci si?
wyrzadzenia szkody,
§19

1. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawcow wszystkim uczniom dowozonym i ich
rodzicom,

2. Wychowawcy zbieraja_ pisemne oswiadczenie od rodzicow ozapoznaniu si? ztrescia. regulaminu,
3. Regulamin obowiazuje od dnia podpisania zarzadzenia.

