Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11
z dnia 4 listopada 2014 r.

Regulamin dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej
nr 11 im. M. Kopernika w Oświęcimiu
I. Postanowienia ogólne
1. Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu organizuje, a Miasto Oświęcim
finansuje, dowóz na zajęcia szkolne uczniów zamieszkujących dzielnicę
Monowice. Urząd Gminy w Oświęcimiu organizuje i finansuje dowóz dzieci
z Zaborza. Dowóz odbywa się pojazdem zwanym dalej „autobusem szkolnym”.
2. Dyrektor szkoły nie bierze odpowiedzialności, nie finansuje i nie zapewnia
opieki podczas dojazdu innymi środkami lokomocji niż autobus szkolny.
3. Dowóz nie obejmuje zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez placówkę
w godzinach popołudniowych lub kończących się po odjeździe autobusów
szkolnych.
II. Zasady organizacji dowozów oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
1. Szkoła dokłada wszelkich starań, by przewóz uczniów do szkoły i z powrotem
był bezpieczny.
2. Placówka zapewnia uczniom dowożonym autobusami szkolnymi opiekę
podczas dowozu i odwozu.
3. Opiekunowie czuwają nad bezpieczeństwem uczniów podczas jazdy oraz
podczas oczekiwania na autobus szkolny przed odwozem spod szkoły.
4. Opiekunowie mają obowiązek dopilnować, by wszyscy uczniowie oczekujący
na przejazd do szkoły zostali zabrani z przystanków.
5. Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego o godzinie i w miejscach
wyznaczonych rozkładem jazdy uzgodnionym pomiędzy dyrektorem szkoły
a Przewoźnikiem.
6. Ustalone są następujące godziny kursów autobusów szkolnych:
Zaborze – 7.25 dowóz , 12.40 oraz 14.30 - odwóz
Monowice – 7.25 dowóz, 14.35 – odwóz
6a Na prośbę rodziców dyrektor organizuje opiekę w autobusie kursowym linii 42
po 5 godzinie lekcyjnej. Koszty biletu pokrywają rodzice/ prawni opiekunowie.
7. Rodzice i uczniowie są informowani o rozkładzie jazdy autobusu szkolnego jak
i o zmianach w tym rozkładzie z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. Uczniowie mają obowiązek odpowiednio wcześniej przyjść na przystanek
autobusowy.
9. Rodzice zapewniają opiekę i pokrywają koszty ewentualnego przejazdu
do szkoły spóźnionego na przystanek ucznia.
10.W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych, zagrażających
bezpieczeństwu uczestników dowozu, dyrektor szkoły może odwołać kurs,
o czym powiadomi wcześniej uczniów.
11.Podczas jazdy uczniowie zachowują spokój i dyscyplinę, bezwzględnie
wypełniając wszystkie polecenia opiekuna dowozu.
12.Wszystkie negatywne zachowania uczniów, zwłaszcza te, które wpływają
na bezpieczeństwo innych w czasie przejazdu autobusem szkolnym, mają
wpływ na ocenę zachowania.
13. Nauczyciel wychowawca uwzględnia przy dokonywaniu oceny zachowania
ucznia uwagi opiekuna dowozu.
III. Postanowienia końcowe
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze
do przystanku autobusowego i podczas powrotu z przystanku autobusowego
do domu.
2. Koszty szkód i zniszczeń występujących po stronie przewoźnika i będących
wynikiem umyślnego działania ucznia pokrywają rodzice tegoż ucznia.
3. Uczniowie systematycznie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa (życia
i zdrowia) innych uczestników dowozu mogą być czasowo ( jednorazowo
na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc) zawieszeni w prawie do korzystania
z przejazdu autobusem szkolnym przez dyrektora szkoły.
4. Z wnioskiem o czasowe zawieszenie ucznia w prawie do korzystania z dowozu
występuje do dyrektora szkoły opiekun dowozu lub wychowawca klasy,
do której uczęszcza uczeń.
5. O treści niniejszego regulaminu dyrektor szkoły informuje wszystkie
zainteresowane strony.

