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Regulamin przewozów uczniów
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 107

w poznaniu

§I

Przepisy ogólne

1. Organizatorem przewozów uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 w Poznaniu jest
Miasto Poznań.

2. Listę uczniów dowoźonych ustala dyrektor szkoły w tetminie do dnia 1 września każdego roku
i przekazuje organizatorowi dowozu oraz przewożnlkowi. Ewentualne korekty listy dyrektor
przekanĄe niezwłocmie, nie później niż do 1 5 września,

3. Z przewozów mogą korzystać uczniowie posiadający orzęczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.

4. Dyrektor z wyprzedzeniem .informuje przewoźnika o planowanych zmianach
w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze zmtaną organizacji nauki w szkole.

§2
Obowiązki ucznia

1. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieó w miejscach wyznaczonych przez opiekunów
w busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

2. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
r wsiadać i wysiadaó zbusa bez zgody opiekuna dowozu;
. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać poj azdu,
o zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny . bądż st-warzający zagrożente bezpieczeństwa

jadących w nim osób,
o żądń zatrzymania busa w miej scu do tego nie prze znaczorym,
. rozmawiać z kierowcą-
o dokonywać zniszczeń w busie

3. Uczniowie wsiadają./wysiadają do busa tylko w ustalon}łn przez dyrektora szkoły miejscu
uzgodnionym z pr zew ożnlkiem.

4. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić
siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku,

5. Uczniowie po przyjeżdzie do szkoły są przekazywani przez opiekrrrra z dowozów do świetlicy
szkolnej lub bezpośrednio na lekcje.

6. Uczniowie powracający do domu oczekują na bus w świetlicy szkolnej.
7. Uczniowie dowożeni mają obowiąek dostosowaó się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie

oraz do poleceń opiekunów przewozu i kierowcy.
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§3
Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

Rodzice (Prawni opiekunowie) doprowad zają dziecko do miejsca ustalonego z przewożnlkiem
i Ponoszą odPowiedzialność zabezpieczeństwo dzieci aż do momentu wejścia ucznia do busa.
Po zakończonych zajęciach i przyjeździe busa do miejsca zamieszkania opiekun doprowadza
dziecko do miejsca zamieszkania i przekazuje pod opiekę rodzicom.
Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialnoś ć za zniszczęnia dokonane
przez ich dzieci w busach (w postaci prz}rłTócenia do pierwotnego wyglądu i użlteczności lub
rekompensaty pieniężnej w okesie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sl.tuacji).
Rodzice są zobowiązani z wyprzedzeniem poinformować przewożnlka, że uczęń w danlłn dniu nie
będzie korzystał z dowozu.

§4
Obowiązki opiekuna przewozu

'OPiekun odPowiada za bezpieczeństwo, ład i porządek podczas przewo^r oraz podczas przejazdu
i wysiadania z busa. opiekun przeprowadza uczniów z pojazdu do szkoły i ze szkoły clo busa,
OPiekun Przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami
dojeżdżĄącymi do szkoĘ w zakresie prawidłowej organizacji przewozów (w tym weryfikacj i listy
uprawnionych pod kątem nieobęcności w szkole) i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z busa w wznaczonych miejscach,
podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. o każdej takiej
s}.tuacj i opiekun przewozujest zobowiązany nie zwłocznie poinformowaó szkołę.
w przypadku wypadku lub awarii busa przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę na<j
przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdrr
Zaslępczego.

5. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w busie szkolnym opiekun przewozu informuje ustnie
wychowawcę lub dyrektora oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekma.

§5

Obowiązki kierowcy

Kierowca ma obowiązek przestrzegać ruchu drogowego, dbać o sprawność techniczną busa oraz
kierować busem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewoźonych uczniów
Kierowca ma obowiązek współdziałać z opiekunem w sytuacjach nieprzewidziany ch zdarzeń losowych.

§6
Obowiązki przewoźnika

Obowiazkiem przewoźnika jęst:
1. Terminowe dowiezienie uczniów do szkoły i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
2. Czas Przebywania dziecka w pojeżdzie nie może przekroczyć 60 minut zarówno na trasie z domu

do szkołyjak i ze szkoły do domu.
3. Przewożenie uczniów busami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania

techniczne, dostosowanymi do ilości i dysfunkcji przewożonych dzieci.
4. Właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowlłn;
5. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC orazNW na wszystkie busy służące do przewozu dzieci

i młodzieży;
6. W przypadku awarii busa zapewnienie pojazdu Zastępczego, spełniającego

warunki określone w powyższych punktach;
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7. współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie koordynowania rozkładów jazdy, ustalenia miejsc
wsiadania i wysiadania uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu uczniów.

Opiekunowie busów szkolnych współpracują z kierowniĘem świet|icy oraz z dyrektorem szkoĘ
w zakresie prawid|owej organizacji dowozów, zapewnienia
wyeliminowania niepożądanych zachowań.

bezpieczeństwa oraz


