REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB AUTOBUSEM OŚRODKA
SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO WE WSCHOWIE.

1. Organizatorem przewozu uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki
w szkołach SOSW, w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym oraz dzieci
uczęszczających do Przedszkola Specjalnego, a także objętych Wczesnym Wspomaganiem
Rozwoju Dziecka jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie.
2. Z przewozów autobusem mogą korzystać dzieci i młodzież na podstawie umów zawartych
między SOSW we Wschowie , a odpowiednimi gminami.
3. Zabrania się korzystania z autobusu osobom postronnym tzn. nie objętych wykazem osób
uprawnionych na podst. pkt. 2.
4. Autobus zabiera uczniów tylko z wyznaczonych przystanków ustalonych przez
organizatora przewozu.
5. Korzystający z przewozu zobowiązani są do wykonywania poleceń opiekunów.
6. Dzieci i młodzież w czasie jazdy autobusem zajmują miejsce siedzące i zachowują się
w sposób umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa jazdy.
7. W autobusie należy zachować czystość i porządek.
8. Koszty wynikające z uszkodzeń autobusu powstałe z winy pasażera muszą być pokryte
przez niego lub jego rodziców ( opiekunów prawnych).
9. Ustalona trasa przejazdu może być modyfikowana w zależności od potrzeb uczniów
korzystających z transportu ( np. absencja chorobowa ucznia).
10. Przynajmniej jedna osoba opiekująca się dziećmi musi być przeszkolona z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
11. Opiekę nad uczniami sprawują:
a) Rodzice, (opiekunowie prawni) lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe:
- na przystankach podczas oczekiwania na przyjazd autobusu,
- po wyprowadzeniu uczniów z autobusu na docelowym przystanku.
b) Opiekun
- podczas wsiadania uczniów do autobusu na wyznaczonych przystankach,
- w trakcie jazdy
- podczas wysiadania uczniów po dojeździe do szkoły lub z wyznaczonego przystanku.
c) Ośrodek
- z chwilą przybycia uczniów do Ośrodka i do czasu jego opuszczenia.

Obowiązki opiekuna podczas przejazdu i po jego zakończeniu:
- sprawdza zapięcie pasów, mocowanie wózków,
- zajmuje miejsce przy drzwiach i daje sygnał kierowcy o rozpoczęciu jazdy,
- podczas jazdy zapewnia bezpieczeństwo jadącym, m.in. poprzez egzekwowanie właściwego
zachowania przewożonych uczniów,
- na każdym przystanku wysiada z pojazdu i pomaga wsiadać oraz wysiadać uczniom,
- wysiada jako pierwszy i wsiada jako ostatni,
- jeżeli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy opiekun ich przeprowadza,
- w przypadku, gdy jest więcej opiekunów każdy odpowiada za przydzielone sobie dzieci,
współpracując ze sobą respektując ustalenia zawarte w regulaminie.
- w przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych),
w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonym czasie, opiekun powiadamia telefonicznie o tym
zdarzeniu wychowawców świetlicy ( S.P., Gim). O sytuacji powiadomiona zostaje również
Dyrekcja SOSW.
- w sytuacji kiedy dziecko nie zostanie odebrane przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź
inne wyznaczone osoby, opiekun podejmuje próby nawiązania kontaktu z rodzicami
(opiekunami prawnymi). Jeżeli nie odnoszą one skutku po upływie 4 godzin zawiadamia
policję.
- w razie konieczności opiekun wraca z uczniem do Ośrodka i sprawuje nad nim opiekę w
grupach wychowawczych ( internat) do momentu odbioru dziecka przez rodziców, lub inne
wyznaczone przez rodziców osoby.
- jeżeli opiekun ma uzasadnione podejrzenie, że rodzic ( opiekun prawny) może być pod
wpływem alkoholu, również powiadamia policję. Jeżeli sytuacja tego wymaga wraca z
uczniem do Ośrodka i sprawuje nad nim opiekę w grupach wychowawczych ( internat) do
momentu odbioru dziecka przez inne wyznaczone przez rodziców osoby.
- jeżeli kierowca nie przestrzega przepisów ruchu drogowego i łamie zasady
bezpieczeństwa: ( wyprzedza na trzeciego, przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia
przez telefon komórkowy) wówczas opiekun jest zobowiązany w sposób zdecydowany
zwrócić kierowcy uwagę. W przypadku braku reakcji ze strony kierowcy zawiadamia
o tym Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego oraz powiadamia przełożonego.
Obowiązki kierowcy:
- posiada aktualne dokumenty : ubezpieczenie OC, NW, prawo jazdy, dowód rejestracyjny.
- posiada na wyposażeniu autobusu kompletną apteczkę pierwszej pomocy.
- sprawdza przed rozpoczęciem pracy stanu technicznego pojazdu.
- posiada listy osób przewożonych autobusem.
- podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest zobowiązany do włączenia świateł
awaryjnych. ( Art. 57a Prawo o ruchu drogowym).

- w złych warunkach drogowych – ograniczenia widoczności, opady atmosferyczne ( śnieg,
deszcz, oblodzona jezdnia ) kierowca bezwzględnie musi zachować szczególną ostrożność,
a w wyjątkowych przypadkach odstąpić od wykonywania przewozu.
- odstępuje od wykonywania przewozu w sytuacji, gdy warunki w autobusie zagrażają
bezpieczeństwu, zdrowiu pasażerów.
Kierowcy autobusu podczas jazdy zabrania się:
- korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki bądź mikrofonu w ręku.
- palenia tytoniu, spożywania posiłków.
- otwierania drzwi pojazdu lub pozostawianie otwartych.
Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych:
- przyprowadzają i odbierają dziecko w wyznaczonym miejscu o ściśle wyznaczonej porze.
- powiadamiają kierowcę, bądź opiekuna o absencji dziecka.
- jeżeli rodzic ( opiekun prawny) nie doprowadzi dziecka na przystanek o wyznaczonej porze,
autobus po upływie 10 minut odjedzie. Wówczas rodzic będzie zobligowany do osobistego
dowiezienia dziecka do szkoły.
- w przypadku nieobecności rodzica (opiekuna prawnego) w celu odebrania dziecka
z wyznaczonego przystanku po upływie w/w czasu oczekiwania, o zdarzeniu poinformowana
zostanie Policja, a dziecko zostanie odwiezione z powrotem do szkoły i oczekiwać będzie
z opiekunem dowożącym do momentu odebrania go przez rodziców z grup wychowawczych
( internat).

Załącznik1

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ............................................................. ………….
z wyznaczonego przystanku po dowiezieniu go ze szkoły przez autobus SOSW

we

Wschowie następujące osoby :
Lp.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej / pokrewieństwo

Seria i numer dowodu /
nr telefonu

1

2

3

Jednocześnie

oświadczam,

że

przejmuję

pełną

odpowiedzialnośd

za

zdrowie

i bezpieczeństwo dziecka z chwilą opuszczenia przez nie autobusu.

Wschowa, ................................ ..

………………………………………...
osobistego
Podpis rodziców (opiekunów)

