Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy
Zbójno
Na podstawie art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządzam co
następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Zbójno
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących przewóz uczniów, opiekunów dzieci i
młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły (opiekunów), dyrektorów szkół objętych
dowożeniem oraz wszystkich uczniów korzystających z przewozu i ich rodziców.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół znajdujących się na terenie Gminy
Zbójno oraz opiekunom dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkół.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia nr 58/2016
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 26 września 2016 r.

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Zbójno.
§1
Postanowienia ogólne
1. Przewóz uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Zbójno jest wykonywany w ramach
przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, przez przewoźnika
posiadającego zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym, wydane przez Wójta Gminy Zbójno.
2. Przewóz dokonywany jest zgodnie z załączonym do zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, rozkładem jazdy. Rozkład jazdy określa również miejsca przystanków.
3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września, każdego
roku i następnie przekazują ją do Wydziału Edukacji Urzędu Gminy Zbójno.
4. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dotyczące
negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.

§2
Prawa i obowiązki ucznia objętego przewozem do i ze szkoły
1. Uczeń ma prawo do:
1) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;
2) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;
3) zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu;
4) opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia do autobusu.
2. Z dowozu autobusem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście
uczniów dowożonych.
3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez
opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
1) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna;
2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu;
3) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa jadących w nim osób;

4) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym;
5) dokonywać zniszczeń w autobusie.
5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w miejscu ustalonym w
rozkładzie jazdy, pojedynczo, wyłącznie przednimi drzwiami.
6. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu uczniowie zachowują szczególną
ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
8. W przypadku zaistnienia nagłej i uzasadnionej potrzeby zatrzymania się autobusu,
należy zgłosić to opiekunowi.
§3
Rodzice/opiekunowie prawni
1. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
dochodzących z miejsca zamieszkania do wyznaczonego przystanku autobusu oraz
powracających po zajęciach z przystanku do domu.
2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia
dokonane przez ich dzieci w autobusach.
§4
Opiekun/kierowca
1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.
2. Opiekun współpracuje z dyrektorami oraz wychowawcami zajmującymi się
uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów,
zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz poprawy ich zachowania.
3. Opiekun jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
regulaminie
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odpowiedzialności. Podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub
wypadku autobusu.
4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować, wspólnie z
opiekunem, działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom.
5. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili
wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły
do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
§5
Przepisy końcowe
1. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do:
1) zapoznania uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, z treścią niniejszego
regulaminu oraz udokumentowania faktu spełnienia tego obowiązku.
2) zamieszczenia regulaminu na stronie internetowej szkoły.

2. Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Gminy Zbójno zobowiązany jest do
zapoznania opiekunów oraz przewoźnika z treścią niniejszego regulaminu oraz
udokumentowania faktu spełnienia tego obowiązku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:
podczas trwania dowozów - opiekun; w innym czasie - dyrektor szkoły.

