REGULAMIN PRZEWOZÓW UCZNIÓW I DZIECI DO PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W GMINIE POLANÓW
§ 1 Zasady ogólne
1.Regulamin przedstawia zasady przewozów uczniów i dzieci do placówek
oświatowych Gminy Polanów, a także określa prawa oraz obowiązki uczniów,
rodziców, pracowników placówek oświatowych, kierowców i opiekunów.
2.W imieniu Gminy Polanów przewozy uczniów1 do placówek oświatowych t.j.:
1) Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010
Polanów w którego skład wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa w Polanowie, ul. Wolności 14, 76-010 Polanów;
b) Filia Szkoły Podstawowej w Nacławiu, Nacław 12, 76-010 Polanów;
2) Szkoły Podstawowej w Bukowie, Bukowo 19, 76-010 Polanów;
3) Przedszkola Gminnego w Polanowie, ul. Dworcowa 12, 76-010 Polanów,
realizuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświat w Polanowie (ZEAO) zwany
dalej organizatorem przewozów.
3.Organizator przewozów określa trasy, przystanki oraz godziny odwozów i
przywozów.
4.Zmiany w planie przewozów mogą być wprowadzone przez organizatora w każdym
czasie, o czym informowani są dyrektorzy właściwych placówek oświatowych.
5.Uczniowie maja prawo do korzystania z bezpłatnych przewozów na podstawie list
sporządzanych przez właściwe placówki oświatowe.
6. Listę przewożonych uczniów sporządza i zatwierdza dyrektor placówki oświatowej
w terminie do 25 dnia m-ca poprzedzającego zakup biletów. W miesiącu wrześniu -z
uwagi na początek roku szkolnego- takie listy przekazywana są do 10- dnia miesiąca.
7.Lista o której mowa w ust.6 zawiera: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji
szkolnej lub numer PESEL wraz z nazwą miejscowości z której uczeń dojeżdża.
8. Tak sporządzone listy - z zachowaniem przepisów RODO – przekazywane są do
organizatora przewozów.
9. Nie dostarczenie list uczniów w terminach o którym mowa w ust.6 wraz z danymi, o
których mowa w ust.7 skutkuje brakiem możliwości do korzystania z bezpłatnych
przewozów przez ucznia.
10. Osoby nie ujęte na listach przewozów szkolnych mogą korzystać odpłatnie z
przewozu autobusu za zgodą opiekuna i kierowcy, pod warunkiem posiadania wolnych
miejsc.
11. Organizator przewozów nie ponosi odpowiedzialności za osoby o których mowa w
pkt 10.
12. Rodzice2 uczniów niepełnosprawnych mogą sprawować opiekę nad swoim
dzieckiem podczas przejazdu do placówki oświatowej i z powrotem oraz nie ponoszą
z tego tytułu odpłatności.
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Dotyczy także dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Dotyczy także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

13. Autobus przewożący uczniów odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie
przewozów. Czasy podane na rozkładach jazdy mogą ulec zmianie z uwagi na warunki
pogodowe oraz sytuacje losowe (np. wypadek, kontrole).
14. Uczniowie każdej placówki oświatowej wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w
miejscach ustalonym przez organizatora przewozu.
15. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do miejsca wsiadania (przystanek
początkowy) do autobusu oraz wysiadania po przywozie do swojej miejscowości
(przystanek końcowy) odpowiedzialność ponoszą rodzice.
16. Rodzice są zobowiązani zapewnić uczniom powrót z placówki oświatowej w
przypadku uczestnictwa ucznia w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza
godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
§ 2 Uczniowie
1. Uczniowie przewożeni autobusem szkolnym mają obowiązek:
a) stosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie,
b) wykonywać polecenia opiekuna i kierowcy w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
c) punktualnie przybyć na przystanek. Zaleca się przybycie na przystanek nie później,
niż 5 minut przed wyznaczonym terminem odjazdu. W przypadku spóźnienia ucznia
przewóz organizują rodzice.
d) zgłaszać opiekunowi lub kierowcy zdarzenia naruszające porządek i
bezpieczeństwo podczas przejazdu,
e) zgłaszać opiekunowi zamiar nie korzystania z przewozu w wyniku choroby, zajęć
pozaszkolnych, wcześniejszego powrotu do domu z rodzicami, itp.,
f) używać podczas przejazdu środki ochrony zakrywające usta i nos - jeśli wymagają
tego odrębne przepisy i zalecenia.
2.Wsiadający do autobusu uczniowie zajmują miejsca siedzące wyznaczone przez
opiekuna i zapinają pasy bezpieczeństwa. W przypadku braku miejsc siedzących
uczniowie zajmują miejsca stojące tak, aby nie utrudniać wsiadania lub wysiadania
pozostałym uczestnikom przewozu.
3. W pierwszej kolejności miejsca siedzące przeznaczone są dla osób w wieku
przedszkolnym oraz uczniów z klas I-III szkół podstawowych.
4.Uczniom zaleca się noszenie odzieży z elementami odblaskowymi lub kamizelek
odblaskowych od momentu wyjścia z domu, do czasu przybycia na teren placówki
oświatowej oraz po skończonych zajęciach od momentu wyjścia z placówki, aż do
chwili przybycia do domu.
5.Podczas przewozu uczniom zabrania się:
a) wsiadania lub wysiadania z autobusu bez zgody opiekuna,
b) otwierania okien, zaśmiecania autobusu, niszczenia wyposażenia pojazdu,
c) zachowywania się w sposób hałaśliwy i stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
innych podróżnych,
d) wszczynania kłótni, bójek, używania wulgaryzmów, wysuwania gróźb pod adresem
innych uczestników podróży,
e) przewożenia materiałów łatwopalnych, używania zapałek i zapalniczek,
f) wymuszania zatrzymania autobusu w miejscu niedozwolonym,
g) rozmowy z kierowcą,

h) używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych lub innych urządzeń
w sposób narażający spokój i bezpieczeństwo pozostałych pasażerów.
6. Za szkody powstałe w wynik z działań opisanych w ust.5 b) odpowiedzialność
ponoszą rodzice lub uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia.
7. W przypadku, gdy uczeń narusza zasady opisane w ust. 5 i nie reaguje na uwagi
opiekuna lub kierowcy, opiekun przewozów informuje o tym nauczyciela dyżurnego,
wychowawcę lub dyrektora właściwej placówki oświatowej. W sytuacji, kiedy
zachowanie ucznia w autobusie zagraża bezpieczeństwu podróży innych uczestników,
opiekun przewozów powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia, dyrektora
placówki oświatowej i organizatora przewozów.
8.Organizator przewozów mając na uwadze bezpieczeństwo innych osób - może
okresowo pozbawić ucznia prawa do korzystania z przewozu autobusem szkolnym, o
czym pisemnie informuje rodziców ucznia oraz dyrektora właściwej placówki
oświatowej.
§ 3 Opiekunowie
1. Obowiązki opiekuna może sprawować osoba pełnoletnia i niekarana, która ma
zawartą umowę o pracę z przewoźnikiem – określoną w SIWZ oraz umowie na
przewozy.
2. Podczas wykonywania obowiązków, opiekun jest ubrany w kamizelkę odblaskową.
3.Do obowiązków opiekuna należy:
a) sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na środek transportu
oraz po wejściu do pojazdu, a także przekazywanie kierowcy sygnału do odjazdu,
b) dbanie o ład i porządek przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w
autobusie (opiekun wsiada ostatni i wysiada pierwszy),
c) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów podczas przejazdu i w
miejscach oczekiwania na środek transportu przed odjazdem autobusu,
d) opieka nad uczniami od chwili wejścia do autobusu (z przystanku na którym uczeń
oczekuje na autobus) do chwili przekazania ucznia placówce oświatowej oraz od chwili
odebrania ucznia z placówki oświatowej do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu
na przystanku w miejscowości z której dojeżdża. Opiekun nie dopuszcza do
wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu
kierunkach,
e) w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun sprawuje opiekę nad
przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu podstawienia
pojazdu zastępczego lub odbioru uczniów przez rodziców.
f) podczas wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt.e - niezwłocznie
powiadamiany jest organizator przewozów pod numerem telefonu 508242901 lub
508242902.
g) w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza
do ich przewozu,
h) podejmowanie innych zadań, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
i które uzna za stosowne, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
i) noszenie środków ochrony zakrywających usta i nos –jeśli mówią o tym przepisy
odrębne.

4. Opiekunowie przewozów współpracują z wyznaczonymi przez dyrektorów
właściwych placówek oświatowych pracownikami celem zapewnienia uczniom opieki i
bezpieczeństwa oraz wyeliminowania niestosownych postaw.
§ 4 Kierowcy
1. Kierowca autobusu szkolnego ma obowiązek:
a) przestrzegać przepisów - w tym m.in. ustawy prawo o ruchu drogowym3,
b) kierować pojazdem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób
c) zapewnić sprawność techniczną i czystość pojazdu,
d) używać świateł awaryjnych podczas postoju na jezdni w trakcie wsiadania i
wysiadania uczniów na przystankach,
e) współdziałać z opiekunem podczas postoju autobusu na przystankach,
f) używać środków ochrony zakrywających usta i nos – jeżeli wymagają tego przepisy
odrębne,
g) dezynfekować pojazd oraz posiadać dozownik z płynem do dezynfekcji rąk przy
wejściu do autobusu- jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
§ 5 Placówki oświatowe
1.Każda placówka oświatowa dostosowuje tygodniowy plan zajęć do terminów
przewozów uczniów.
2 .Dyrektor placówki oświatowej co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem
pisemnie informuje organizatora przewozów o zmianach w planach zajęć, mających
wpływ na przewozy szkolne.
3. Dyrektor właściwej placówki oświatowej ma prawo do zapoznanie się z frekwencją
dowożonych uczniów, w celu porównania jej z obecnościami podczas zajęć w
placówce.
4. Właściwa placówka oświatowa ma obowiązek reagowania na zgłoszenia
opiekunów, dotyczące pozytywnych lub negatywnych postaw przewożonych uczniów.
§ 6 Przepisy końcowe
1. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a) podczas trwania przewozów – opiekunowie i kierowcy;
b) w innym czasie – organizator przewozów.
2.Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego
nieprzestrzeganie.
3. Niniejszy regulamin przewozów udostępniony jest do wiadomości uczniów, rodziców
i pracowników placówek oświatowych – w wersji papierowej w siedzibie ZEAO ul.
Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów oraz w wersji elektronicznej na stronie:
www.bip.zeao.polanow.pl w zakładce informacje.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021r.
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Dz.U. z 1997.98 poz.602 z dnia 20.06.1997r.

