Regulamin dowozu uczniów
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach
na zajęcia szkolne
Podstawa prawna:
1. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64).
2. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach organizuje i finansuje

dowóz na zajęcia szkolne uczniów:
a) zamieszkujących rejon ZSO w Grzegorzowicach tj. Grzegorzowice,

Brzeźnicę, Ligotę Książęcą, Lasaki, Łubowice, Sławików.
b) dowóz odbywa się odpowiednio do tego przygotowanymi pojazdami

zwanymi dalej autobusami szkolnymi.
2. Dyrektor Zespołu Szkół nie bierze odpowiedzialności, nie finansuje i nie

zapewnia opieki uczniom dojeżdżającym innymi środkami lokomocji niż
autobus szkolny.
3. Dowóz obejmuje także zajęcia pozalekcyjne; zabawy, zajęcia dodatkowe

prowadzone w wyznaczone dni etc. organizowane przez Zespół Szkół,
a wynikające z rocznego planu pracy placówki. Inne, dodatkowe zajścia nie są
objęte dowozem, które zapewniają im rodzice,

opiekuni prawni po

wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody (na bieżący rok szkolny).
4. Dyrektor ZSO w Grzegorzowicach dba o bezpieczny przewóz uczniów do

szkoły i z powrotem.
a) zapewnia uczniom dojeżdżającym opiekę podczas dowozu
b) opiekun dowozu czuwa nad bezpieczeństwem uczniów dojeżdżających

podczas jazdy do i ze szkoły.
5. Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego o godzinach i miejscach

wyznaczonych rozkładem jazdy uzgodnionym pomiędzy dyrektorem Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach, a Przewoźnikiem.
a) powrót z zajęć szkolnych odbywa się na tych samych zasadach;
b) rodzice / prawni opiekunowie uczniów dojeżdżających są informowani

o rozkładzie jazdy autobusu szkolnego jak i o zmianach w tym rozkładzie;
6.

Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
swojego dziecka w drodze do przystanku autobusu szkolnego i podczas
powrotu z przystanku do domu.
a) sześciolatki – odbierane są z przystanku przez osobę dorosłą;

7. Uczniowie

dojeżdżający

mają

obowiązek

punktualnie

stawić

się

na

wyznaczonym przystanku.
a) rodzice zapewniają opiekę i finansują dowóz spóźnionego ucznia na lekcje;
b) w przypadku odwozu, gdy uczeń spóźni się na autobus, zobowiązany jest

on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnienia
pracownikowi

administracyjnemu/

nauczycielowi

dyżurnemu

lub

dyrektorowi szkoły;
8. W przypadku opóźnienia w dowozie, uczniowie oczekują na autobus szkolny

w wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu Szkół miejscach do 1 godziny, po
czym w przypadku braku dowozu lub braku informacji o dowozie wracają do
domu.
9. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków pogodowych, zagrażający

bezpieczeństwu uczestników dowozu, Dyrektor Zespołu Szkół może odwołać
kurs.
10. Podczas jazdy uczniowie powinni zachować spokój i dyscyplinę, wypełniają

polecenia opiekuna dowozu, nie wolno im stwarzać sytuacji zagrażających
życiu i zdrowiu ich i pozostałych pasażerów.
a) podczas jazdy uczniowi nie wolno stać, zmieniać miejsca, ani rozmawiać

z kierowcą;
b) dyrektor Zespołu Szkół, w przypadku rażącego łamania dyscypliny

obowiązującej podczas jazdy ma prawo zawiesić lub pozbawić ucznia
prawa z korzystania autobusu szkolnego, a rodzice lub prawni opiekunowie
są zobowiązani dowozić dziecko we własnym zakresie na wszystkie
zajęcia lekcyjne;
c) jeżeli dyrektor nie pozbawi ucznia łamiącego dyscyplinę prawa do

korzystania z autobusu wychowawca obniża ocenę z zachowania;
11. Uczeń odpowiada za czystość i estetykę swojego miejsca w autobusie.
a) uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność

materialną za szkody wyrządzone w autobusie przez ucznia.

12. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną

ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo
wypadku.
13. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie na

świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.
14. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub

innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze

zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu
w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły
miejscu.
16. W drodze do szkoły- od momentu wyjścia ucznia z autobusu przy szkole,

a w drodze powrotnej ze szkoły - do momentu wejścia ucznia do autobusu opiekę nad nim sprawuje szkoła.
17. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych

w niniejszym regulaminie oraz do poleceń nauczyciela szkoły, opiekuna
przewozu oraz kierowcy.
18. Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza Dyrektor Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Grzegorzowicach wniosek organu prowadzącego,
rodziców dowożonych uczniów oraz opiekuna dowozu.
19. O treści niniejszego regulaminu zainteresowani tj. uczniowie i ich rodzice/

prawni

opiekunowie

są

informowani

wychowawczych i zebraniach klasowych.

odpowiednio

na

godzinach

