
                                                      Zarządzenie Nr 32/08
                                                      Wójta Gminy Kołbaskowo 
                                                      z dnia  17 czerwca 2008r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu dowoŜenia uczniów do placówek oświatowych gminy
Kołbaskowo

       Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o
samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),  zarządzam, co
następuje:

§ 1.  1. Wprowadza się  regulamin dowoŜenia uczniów do placówek oświatowych  gminy
Kołbaskowo stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Regulamin obowiązuje w następujących placówkach oświatowych objętych dowozem
 uczniów:

a) Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie,
b) Szkoła Podstawowa w Będargowie, 
c) Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu.

3. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę  dowozu uczniów , opiekuna
dowoŜenia  sprawującego  opiekę  nad  uczniami,  szkołę   oraz  uczniów  korzystających  z
dowozu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                   Wójt Gminy Kołbaskowo

                                                                                                          Józef śukowski



                                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr 32/08
                                                                                            Wójta Gminy Kołbaskowo
                                                                                              z dnia 17 czerwca 2008r.
  

REGULAMIN

DOWOśENIA UCZNIÓW DO PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH
GMINY KOŁBASKOWO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Organizatorem dowozu uczniów do placówek oświatowych  funkcjonujących na terenie
gminy  jest Gmina Kołbaskowo.
2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki dla autobusu.
3. Dowóz organizowany jest dla uczniów następujących placówek oświatowych:
a) Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie,
b) Szkoły Podstawowej w Będargowie,
c) Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu.
4. Do korzystania z dowozu do placówek oświatowych  uprawnieni są dzieci i uczniowie w/w
placówek na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
5.  Listę  uczniów dowoŜonych  do poszczególnych  placówek  oświatowych  ustala  dyrektor
szkoły w terminie do dnia 15 września kaŜdego roku i przekazuje do organu prowadzącego.
6. Uczniowie oczekują na przyjazd autobusu na wyznaczonych przystankach. 
7.  Przewoźnik  zobowiązany  jest  do  przewozu  wszystkich  uczniów  uprawnionych  do
przewozu.

ZADANIA OPIEKUNA DOWO śENIA

§ 2.

1. Opiekun dowoŜenia odpowiedzialny jest za dowoŜonych uczniów od chwili  wejścia do
autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili
opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w swojej miejscowości.
2. Wspólnie z przewoźnikiem podejmuje decyzję , co dalszego postępowania w przypadku
awarii autobusu.
3. Sprawuje opiekę  nad uczniami w przypadku awarii  autobusu do czasu zapewnienia im
pojazdu zastępczego.
4. Na bieŜąco informuje dyrektorów placówek o nieodpowiednim zachowaniu uczniów w
czasie dowozu autobusem.
5. Zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.



ZADANIA SZKOŁY

§ 3.

1.Sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi w szkole na przyjazd autobusu.
2.Opracowanie harmonogramu dowozu uczniów .

OBOWIĄZKI UCZNIÓW OBJ ĘTYCH DOWOZEM

§ 4.

1.Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad  zawartych w niniejszym regulaminie
oraz podporządkowują się poleceniom opiekuna dowoŜenia i kierowcy autobusu..
2. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku, bez rozpychania się.
3. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych
zasad.
4. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiać,
krzyczeć,  uŜywać  wulgarnego  słownictwa,  przepychać  się,  zmieniać  w  czasie  jazdy
zajmowanego miejsca, śmiecić.
5. O nieodpowiednim  zachowaniu ucznia opiekun dowoŜenia  informuje wychowawcę lub
pedagoga szkolnego , a ci rodziców ucznia.
6.  Za  nieprzestrzeganie  regulaminu  uczeń  ponosi  konsekwencje  zgodnie  z  ustalonymi
kryteriami oceny zachowania.
7.  Szkoła  oraz  rodzice  mają  obowiązek  reagowania  na zgłoszenia  opiekunów dowoŜenia
dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań  uczniów. W przypadku braku reakcji
rodziców  na  powtarzające  się  negatywne  zachowania  uczniów  opiekun  dowoŜenia  ma
obowiązek odmówić uczniowi korzystania z dowoŜenia.

UWAGI  KO ŃCOWE

§ 5.

1.Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik.
2.  Za  bezpieczeństwo uczniów oczekujących  na wyznaczonych  przystankach  na przyjazd
autobusu odpowiadają rodzice.
3.  Rodzice ponoszą  odpowiedzialność  za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe na
skutek ich niewłaściwego zachowania  w trakcie przewozu autobusem i oczekiwania  na jego
przyjazd na przystanku.
4.  Przewoźnik  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody   wynikające  z  naruszenia  zasad
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz  za  nie  zapewnienie  uczniom  i  opiekunowi
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu.
5.  W przypadku podróŜy ucznia  -objętego  dowozem- do i  ze szkoły,  pieszo lub innym
środkiem komunikacji, gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tym związane oraz
za bezpieczeństwo ucznia.
6. Nieznajomość  niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialność porządkowej za
jego nieprzestrzeganie.
7.  Niniejszy  regulamin  przedstawiany  jest  przez  wychowawców  wszystkim  uczniom
dowoŜonym  i ich rodzicom.
8. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia zarządzenia.


