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REGULAMIN KORZYSTANIA Z AUTOBUSU SZKOLNEGO
Kierowca


Zadaniem kierowcy jest prowadzenie autobusu. Do zakresu jego obowiązków nie należy
pilnowanie dzieci ani korygowanie ich zachowania.



Zanim uczniowie wsiądą do autobusu, kierowca ma obowiązek odpowiedniego przygotowania
autobusu do jazdy tak, by spełniał przewidziane przepisami wymogi bezpieczeństwa i komfortu
jazdy.



Do obowiązków kierowcy należy również dbałość o zgodny z rozkładem przyjazd autobusu na
poszczególne przystanki.

Opiekun autobusu / osoba zastępująca opiekuna autobusu


Ma obowiązek posiadania przy sobie listy obecności uczniów korzystających transportu
w ramach danej linii autobusu.



Po południu oddaje dzieci bezpośrednio Rodzicom lub osobom wskazanym przez nich w
Oświadczeniu Transportowym, bądź osobom upoważnionym przez rodziców do odbioru dziecka
poprzez wpis do agendy.



Przekazuje osobie koordynującej transport szkolny wszelkie sugestie mające wpływ na
bezpieczeństwo i komfort podróży uczniów.



Przekazuje szkole informacje o niewłaściwym zachowaniu uczniów, szczególnie o braku
posłuszeństwa i szacunku wobec niego, kierowcy, nauczycieli lub współtowarzyszy podróży oraz
o przypadkach niszczenia rzeczy materialnych. W razie konieczności wpisuje do agendy uwagi
na temat zachowania ucznia. Opiekun autobusu lub osoba zastępująca opiekuna autobusu, po
zanotowaniu 3 uwag odnoszących się do niestosownego zachowania ucznia, ma możliwość
zgłoszenia do koordynatora transportu, prośby o zawieszenie danego ucznia w prawie do
korzystaniu z autobusu szkolnego. Zawieszenie w korzystaniu z autobusu szkolnego wiąże się
z naliczaniem opłaty bez możliwości korzystania z transportu w okresie w którym nastąpiło
zawieszenie.



Pilnuje spokoju w autobusie, nie pozwala uczniom krzyczeć ani wstawać z miejsc
i przemieszczać się po autobusie w trakcie jazdy.



Zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas wsiadania i wysiadania
z autobusu.



Opiekun autobusu lub osoba zastępująca opiekuna autobusu nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy pozostawione przez dzieci w autobusie.
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Uczniowie korzystający z autobusu


Mają obowiązek zajmowania miejsca wyznaczonego im na stałe. Są odpowiedzialni za czystość
oraz stan zajmowanych przez siebie miejsc.



Mogą wraz z opiekunem ustalać sposób aktywnego spędzania czasu podróży autobusem
szkolnym. Pod nadzorem opiekuna mogą przygotowywać słuchowiska, muzykę oraz lektury do
autobusu.



Uczniowie w trakcie podróży autobusem szkolnym nie używają urządzeń elektronicznych takich,
jak: telefon komórkowy, mp4, ipod i inne.



Dzieci korzystają z zabawek oraz urządzeń, które nie stwarzają zagrożenia ich zdrowiu
i bezpieczeństwu w trakcie podróży.



Szanują swoich towarzyszy podróży, wyrażając to w słowach i czynach. Starają się, by podróż
przebiegała w przyjaznej atmosferze.



Uczniowie w trakcie podróży autobusem mogą jeść owoce odpowiednio do tego przygotowane
(pokrojone i zabezpieczone w pojemnikach na żywność) oraz pić napoje niegazowane z butelki
z ustnikiem. Nie żują gumy w autobusie. Nie pozostawiają po sobie śmieci.



Rano, przed podróżą autobusem, dzieci powinny zjeść w domu śniadanie. Dotyczy to zwłaszcza
uczniów cierpiących na chorobę lokomocyjną.



Wsiadając do autobusu i wysiadając z niego, dzieci używają powszechnie przyjętych zwrotów
grzecznościowych.



Wsiadając do autobusu, dzieci wycierają obuwie.



Uczennice ze szkoły Strumienie od klas IV i wyższych są zobowiązane do samodzielnego
przyjścia na przystanek autobusowy. W razie nie pojawienia się uczennic w czasie wskazanym w
rozkładzie jazdy autobus może wyruszyć na swoją trasę.

Rodzice


Są zobowiązani do poinformowania szkoły i opiekuna autobusu o możliwości wystąpienia
u dziecka choroby lokomocyjnej.



Punktualnie przyjeżdżają na wyznaczony przystanek (co najmniej na 5 minuty przed planowanym
odjazdem autobusu). W przypadku porannego spóźnienia zobowiązani są do dowozu dziecka do
szkoły we własnym zakresie. W przypadku spóźnienia popołudniowego zobowiązani są do
telefonicznego powiadomienia opiekuna autobusu o zaistniałej sytuacji.



Dbają o bezpieczeństwo dziecka w czasie oczekiwania na autobus szkolny. Na przystanku nie
podjeżdżają bezpośrednio do autobusu, zatrzymując się w bezpiecznej odległości od niego. Nie
blokują wysepek i zatok przystankowych oraz parkingów. Zatrzymują samochód w miejscach
dozwolonych.
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Wszelkie zgłoszenia dotyczące zmiany w korzystaniu transportu w konkretnym dniu powinny
zostać odnotowane w agendach uczniów i w formie pisemnej przekazane wychowawcy.
W sytuacji nagłej i nieprzewidzianej zmiany, zaistniałej w ciągu dnia, istnieje możliwość
zgłoszenia jej telefonicznie do sekretariatu placówki maksymalnie do godz. 14:00. Rodzice
proszeni są o korzystanie z tej formy zgłaszania zmian tylko w sytuacjach wyjątkowych.
Do koordynatora transportu zgłaszane są zmiany:
a ) mające wpływ na wysokość opłaty (takie jak rezygnacje, zawieszenia w korzystaniu
z transportu) - do 25 dnia każdego miesiąca,
b) okresowe (zmiany trwające powyżej dwóch dni na przestrzeni miesiąca). Powinny być
zgłaszane w miarę możliwości do czwartku poprzedzającego wystąpienia zmiany).
Wyżej

wymienione

zmiany

zgłaszane

są

poprzez

przesłanie

wiadomości

na

adres:

transport@sternik.edu.pl.


Rodzice dzieci korzystających z autobusu szkolnego nie odbierają dzieci ze szkoły lub
przedszkola bez poinformowania sekretariatu danej placówki. Jest to istotne z uwagi na to, że
bez poinformowania sekretariatu uczeń nadal figuruje na liście autobusowej linii w danym dniu
i będzie poszukiwany przez nauczyciela dyżurującego.



Warunkiem korzystania z przejazdów w ramach szkolnych linii autobusowych jest złożenie
oświadczenia do koordynatora transportu i zaakceptowanie w oświadczeniu niniejszego
regulaminu.

Oświadczenia

składane

są

w

formie

elektronicznej

na

adres:

transport@sternik.edu.pl.


Koordynator transportu może odmówić korzystania z przejazdów autobusem szkolnym mimo
złożenia oświadczenia i akceptacji regulaminu w przypadku niewystarczającej liczby miejsc.

Odbieranie dzieci z autobusu i samodzielne powroty do domu


Istnieją trzy możliwości odbioru dziecka w drodze powrotnej:
a ) Samodzielny powrót. Po wyrażenie przez rodzica tej zgody dziecko może samodzielnie
oddalić się po wyjściu z autobusu szkolnego. Zgoda taka jest możliwa dla dziecka które
ukończyło 7 rok życia. Dzieci młodsze mogą oddalić się z przystanku w przypadku gdy
rodzeństwo które się nim opiekuje ma skończone 10 lat życia i rodzice wyrazili na to zgodę.
b ) Zgoda za samodzielne przebywanie na przystanku. Po wyrażeniu prze rodzica tej zgody, w
przypadku braku osoby upoważnionej do odbioru dziecka, dziecko może pozostać na przystanku
bez opieki osoby dorosłej. Opiekun autobusowy z odjeżdżającego autobusu szkolnego kontaktuje
się z rodzicami w celu poinformowania go o pozostawieniu dziecka na przystanku. Zgoda taka
jest możliwa dla dziecka które ukończyło 7 rok życia. Dzieci młodsze mogą oddalić się z
przystanku w przypadku gdy rodzeństwo które się nim opiekuje ma skończone 10 lat życia i
rodzice wyrazili na to zgodę.
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c ) Dziecko jest odbierane przez rodziców lub opiekunów. W przypadku nie pojawienia się
rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przystanku o czasie wskazanym w
rozkładzie jazdy, dziecko jedzie autobusem do końca trasy skąd powinno być odebrane przez
osoby upoważnione bądź rodzica.
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