
ZARZ^DZENIE NR 44/2014
WOJTA GMINY OSTROWEK

zdnia241ipca2014r .

w sprawie regulaminu dowozu uczni6w do szk6t w Gminie Ostrowek

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z pozn. zm.1) i art. 3 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj.
Dz. U. 2013 r,, poz. 594 i z 2014 r. poz. 379) zarza^dza sie^ co nast^puje:

§ 1. Wprowadza si? regulamin dowozenia uczniow do szkol oraz zasad sprawowania nad nimi opieki
w tym czasie na terenie Gminy Ostrowek stanowia^cy zatacznik nr 1 do niniejszego zarzajdzenia.

§ 2, Regulamin obowia^zuje w nast^puj^cych szkoJach obj^tych dowozem uczniow w:

1. Szkole Podstawowej w Ostrowku,

2. Gimnazjum w Ostrowku.

§ 3. Regulamin obowia^zuje przewoznikow wykonuja^cych dowoz i odwoz uczniow do szkot i ze szkol
do domu, opiekunow sprawuja^cych opiek? nad uczniami w czasie dowozu i odwozu, uczniow
korzystaja^cych z dowozu oraz ich rodzicow.

§ 4. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Wojt Gmij

Turek

' ]Zm.Nr69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i N r 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 iNr 249, poz. 2104, z 2006 r .Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 iNr 227, poz.
1658, z 2007 r .Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 iNr 181, poz. 1292,
z2008r. Nr70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 iNr 219, poz. 1705, z 2 0 I O r . Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 iNr
148, poz. 991, z201I r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206,
z2012r . poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87. poz. 827, poz. 1265 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz.290, poz. 538, poz.
598 i poz. 642
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Zata^cznikNr I do Zarza^dzenia Nr 44/2014

Wojta Gminy Ostrowek

zdnia24 Iipca20l4 r.

Regulamin dowozenia uczniow

do Szkoty Podstawowej w Ostrowku i Gimnazjum w Ostrowku

1. Organizatorem dowozu uczniow do szkol na terenie gminy jest Gmina Ostrowek.

2. Dyrektorzy szkot okreslaja^ w planie dowozow przystanki dla autobusow szkolnych, liczbtj uczniow
dowozonych do szkoly w terminie do 31 lipca kazdego roku i przekazuj^ organizatorowi dowozu.

3. Godziny odjazdow z przystankow autobusu szkolnego okresla organizator.

4. Z dowozu autobusami szkolnymi moze korzystac kazdy uczeh, ktory znajduje sie^ na liscie uczniow
dowozonych.

5. Szkoia zobowiqzana jest dostosowac tygodniowy plan zaj?c do harmonogramu dowozenia
uczniow.

6. Autobusy odjezdzajq.z przystankow o godzmie ustalonej w planie dowoz6w i odwozow uczniow.

7. Autobus szkolny odjezdza z przystanku po stwierdzeniu przez opiekuna obecnosci wszystkich
uczniow oraz daniu znaku kierowcy do rozpocz^cia jazdy.

8. Uczniowie kazdej szkoly wsiadaja,/wysiadaja. do autobusu szkolnego tylko w ustalonym micjscu.

9. Opiekun po zatrzymaniu autobusu na przystanku wysiada zawsze pierwszy, otwiera drzwi
i wypuszcza lub wpuszcza dziec'i do autobusu,

10. Uczniowie wsiadaja^ i wysiadaja, na przystankach zawsze przy prawej kraw^dzi jezdni.

l l . Z a bezpieczeiistwo uczniow dochodza,cych do autobusu oraz powracaja^cych do domu po
przywozie do swojej miejscowosci odpowiedzialnosc ponosza, ich rodzice/prawni opiekunowie.

12. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
regulaminie, decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu osob z autobusu w odpowiednich miejscach,
podejmuje dccyzje co do dalszego post^powan'ia w przy pad ku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu
w takim przypadku zobowia^zany jest podejmowac wsp61nie z opiekuncm dziaJania zmierzaja^ce
w pierwszej kolejnosci do zapewnienia bezpieczehstwa uczniom a takze do zminimalizowania strat
materialnych.

13. W przypadku awarii autobusu przewoza^cego uczniow opiekun sprawuje opiek*^ nad dowozonymi
uczniami, zapewniajajc im bezpieczeiistwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastqpczego.

14. Kicrowca oraz opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialnosc za przewozonych uczniow
od chwili wejscia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ze szkoty do
chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowosci.

15. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagra±aja^cej bezpieczehstwu uczni6w obowi^zkiem opiekuna
jest niedopuszczenie do przewozu.

16. W razie koniecznosci opiekun podejmuje inne czynnosci majajce na celu zapewnienie pemego
bezpieczenstwa przewozonym uczniom.

17. Uczniowie dowozeni autobusem szkolnym maja, obowia^zek dostosowac sitj do zasad zawartych
w niniejszym regulaminie oraz poleceii opiekunow.
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18. O nieodpowiednim zachowaniu uczniow opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora
szkory, w ktorej uczen sie_ uczy.

19. Uczniowie zajmuja^ w autobusie miejsca siedza^ce wyznaczone przez opiekunow.

20. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadac lub wysiadac z autobusu bez zgody lub pod nieobecnosc opiekuna,

b) wstawac ze swoich miejsc, otwierac okien, zasmiecac pojazdu,

c) zachowywac si? w sposob hafasliwy ba^dz stwarzaja,cy zagrozenie bezpieczehstwa jad^cych w nim
osob,

b) za^dac zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e) rozmawiac z kierowca^.

21. Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniow dowozonych pod drzwi wejseiowe do szkoJy
i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoiy nauczycielowi dyzuruj^cemu.

22. Podczas odwozu uczniowie doprowadzani sâ  do autobusu przez nauczyciela dyzurujajcego
i wpuszczani sa^do pojazdu w obecnosci opiekuna zgodnie z ustalonym porzajdkiem.

23. Opiekunowie autobusu szkolnego wspolpracuja^ zdyrektorami szk6t oraz wychowawcami
zajmuj^cymi si? uczniami dojezdzaja^cymi do szkoty w zakresie prawidtowcj organizacji dowozow,
zapewnienia uczniom bezpieczenstwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze
szkoty.

24. Szkota ma obowia^zek reagowania zgodnie zzapisami swojego statutu na zgtoszcnia opiekunow
dotycza^ce pozytywnych lub negatywnych zachowaii uczni6\v.

25. Dyrektorzy szkot wspoldziataja. z organizatorem dowozu i przewoznikiem w sytuacjach
ewentualnego odwolania dowozu z powodu trudnych warunkow drogowych lub atmosferycznych.

26. Dyrektor z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora dowozu
i przewoznika o planowanych zmianach w terminach dowozow uczniow zwia^zanych ze zmiana.
organizacji nauki w szkole.

27. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez:

a) wychowawcow wszystkim uczniom dowozonym,

b) dyrektorow szkot rodzicom/prawnym opiekunom, najpozniej w miesia^cu wrzesniu kazdego roku
szkolnego z tym, ze z obecnym regulaminem nalezy uczniow i ich rodzicow/prawnych opiekunow
zapoznac najpozniej do kohca sierpnia 2014 r.

28. Rodzice/prawni opiekunowie:

a) ponosza^ materialna^ odpowiedzialnosc za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach
szkolnych,

b) sâ  zobowiazani zapewnic dzieciom powrot ze szkoly w przypadku uczestnictwa dziecka w zaj^ciach
dodatkowych, odbywaja^cych si? poza godzinami planowanych odwozow na poszczegolnych trasach.

29. Czasy podane na rozktadach jazdy autobus6w s/.kolnych moga^ ulec zmianie z uwagi na warunki
pogodowe, rozne sytuacje na drodze.

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmujaj

a) podczas trwania dowozu - opiekunowie dowozu

b) w innym czasie - organizator dowozow.
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31.Nieznajomosc niniejszego regulaminu nie zwainia od odpowiedzialnosci porzc|dkowej za jego
nieprzestrzeganie.
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