REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY ODSTAWOWEJ NR 1 IM.
KS. PPŁK. J. WRYCZY W TUCHOLI
Podstawa prawna:
art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 poz. 996,1000, 1290)
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1260,
1926, z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 650, 957, 1099, 1356)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi jest Gmina
Tuchola. Dowóz organizowany jest dla uczniów dowożonych autobusami komunikacji
publicznej na wyznaczonych trasach.
2. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych, liczbę odjazdów.
3. Listę uczniów dowożonych do szkoły ustala dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku
szkolnego.
§2
UCZNIOWIE
1. Dla dzieci poniżej 7 roku życia organizuje się opiekę osoby dorosłej podczas
przewożenia. Dzieci odbiera z autobusu rodzic lub upoważniona przez niego osoba.
W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły, skąd odbierają go
rodzice.
2. Uczniowie dojeżdżający czekają na zajęcia lekcyjne lub na powrót do domu
w świetlicy szkolnej.
3. Uczeń po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych wraca do domu
najbliższym kursem autobusu komunikacji publicznej.
4. Uczeń dowożony może wrócić do domu w inny sposób jednak tylko za pisemną
zgodą rodzica, którą przedstawia je wychowawcy świetlicy.
5. Uczniowie wsiadają/wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez organizatora
miejscu.
6. W przypadku opóźnienia w dowozie, uczniowie oczekują na autobus do 20 minut, a
następnie w przypadku braku pojazdu wracają do domu. Należy o tym fakcie
informować dyrekcję szkoły.
7. Autobus czeka na spóźnionych uczniów maksymalnie 3 minuty.
8. Do autobusy uczniowie wchodzą po sprawdzeniu listy obecności przez opiekuna
wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
9. W autobusie uczeń zachowuje się kulturalnie i spokojnie
10. Niedopuszczalne jest, aby uczeń:
1) Opuścił samowolnie teren szkoły bez informacji o sposobie dojazdu
1) zachowywał się agresywnie i wulgarnie, niszczył mienie, naruszał czyjąś nietykalność,
2) nie zachowywał porządku w autobusie (śmiecił, niszczył wyposażenie)
3) traktował opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważył, odmawiał
wykonania polecenia, itp.)
4) używał telefonu komórkowego zbyt głośno, nie szanując spokoju współpasażerów,
filmował, fotografował i nagrywał osoby bez ich zgody.
11. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany:
1) ustnym upomnieniem opiekuna,
2) powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się,
3) wpisaniem uwagi do dziennika elektronicznego,
4) rozmową dyscyplinująca z dyrektorem, w obecności rodziców ucznia.

§2
OPIEKUNOWIE
1. Przed wejściem do autobusu opiekun sprawdza listę obecności. Listę obecności
przekazuje następnego dnia wychowawcy świetlicy.
2. Opiekun w autobusie czuwa nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozu w
następujący sposób:
1) dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie grożący kontuzją
należy odprowadzić podopiecznych z autobusu do szkoły,
2) należy zaprowadzić podopiecznych ze świetlicy do autobusu na wyznaczony,
3) po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun jest zobowiązany sprawdzić czy
uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy i przeprowadza
uczniów w miejsce bezpieczne,
4) przekazuje dzieci poniżej 7 roku życia rodzicom lub osobom upoważnionym , w
przypadku braku opiekunów przywozi dziecko do szkoły i informuje dyrekcje szkoły,
5) przekazuje dyrekcji szkoły wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania
uczniów w szkole
6) w przypadku awarii autobusu opiekun sprawuje opiekę nad uczniami i informuje o
tym fakcie dyrekcję szkoły. Zapewnia im bezpieczeństwo i czeka na decyzję kierowcy
autobusu.
3. Opiekun zwraca szczególną uwagę na uczniów najmłodszych (szczególnie poniżej 7
roku życia).
4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do
autobusu do momentu wejścia do szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po
opuszczeniu szkoły, do momentu opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w
swojej miejscowości.
5. Opiekunom nie wolno palić papierosów w obecności uczniów.
§3
RODZICE
1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca
zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu
oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia
z autobusu.
2. Uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w
autobusie przez ucznia i są zobowiązani do pełnego jej naprawienia (opłaty
uwzględniają koszty obowiązujące w chwili powstania szkody).
3. Rodzice są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku
uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami
planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
Dyrektor szkoły
mgr Marzena Gumińska

