Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2014
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. Adama Mickiewicza Szamotułach
z dnia 8 września 2014 r.

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH
1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Miasto i Gmina Szamotuły.
2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły.
3. Rozkład jazdy autobusu szkolnego dostosowany jest do planu lekcji
dowożonych uczniów.
4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku szkolnego o godzinie ustalonej
w planie dowozów, po sprawdzeniu obecności wszystkich uczniów.
5. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają do/ z autobusu tylko w miejscu
wyznaczonym, oznakowanym jako przystanek szkolny.
6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących z domu do przystanku
autobusowego oraz powracających do domu po przywozie, odpowiedzialność
ponoszą ich rodzice.
7. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad
zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu
osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego
postępowania w przypadku awarii lub wypadku.
Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie
z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom.
8. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do
autobusu, do chwili przekazania ich szkole lub opuszczenia przez ucznia
autobusu na przystanku.
9. Uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie
oraz poleceń opiekuna.
10. W autobusie prowadzony jest dziennik obecności oraz notowane są uwagi
dotyczące zachowania uczniów.
11. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.

12. Uczniom podczas jazdy autobusem nie wolno:


wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,



wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,



zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa,



żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,



rozmawiać z kierowcą.

13.Nauczyciele- opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem
szkoły oraz wychowawcami w zakresie prawidłowej organizacji dowozów,
zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania podczas
dowożenia.
14. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia nauczycieli,
dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
15. Uczniowie, którzy nie korzystają na co dzień z dowozów lub inne osoby, mogą
być przewożone autobusem szkolnym tylko za zgodą nauczyciela- opiekuna pod
warunkiem posiadania w autobusie wolnych miejsc.
16. Uczeń dowożony, może wrócić innym kursem, pod warunkiem posiadania od
rodziców pisemnej zgody, którą zobowiązany jest przekazać nauczycielowiopiekunowi oraz jeśli w autobusie są wolne miejsca.
17. Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu,
zobowiązany jest do poinformowania o tym nauczyciela- opiekuna.
18. Rodzic, który oprócz własnego, chce odebrać również inne dziecko, powinien
posiadać pisemną zgodę rodziców tegoż dziecka, którą przedkłada
nauczycielowi- opiekunowi.
19. W przypadkach opisanych w pkt. 16 i 17 odpowiedzialność za odbieranie dzieci
przejmuje rodzic.
20. Regulamin przedstawiony jest uczniom i rodzicom na początku każdego roku
szkolnego.
21. Załącznikiem do regulaminu jest rozkład jazdy autobusów szkolnych oraz lista
uczniów dojeżdżających.

