Regulamin dotyczący zasad przewozu uczniów autobusem szkolnym na
trasie Słupsk-Ustka-Słupsk
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem dowozu uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE w
Ustce na trasie Słupsk –Ustka - Słupsk jest Fundacja Kaszubskie Słoneczniki z siedzibą w
Słupsku, ul. H. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki autobusowe. Rodzic/opiekun prawny nie
może zmieniać trasy przejazdu, ustalonych przystanków.
3. Kierowca autobusu nie może samodzielnie zmienić trasy przewozu ani ustalonych
przystanków, chyba, że jest to efekt wyższej konieczności, np. objazd, remont drogi, awaria
autobusu.
4. Z dowozu autobusem szkolnym w pierwszej kolejności będą korzystać uczniowie klas IVI. Jeżeli w autobusie pozostaną wolne miejsca, na listę uczniów korzystających z dowozu,
zostaną zapisani uczniowie klas VII-VIII (tu decyduje kolejność zgłoszeń).
5. Organizator opracowuje harmonogram dowozu i odwozu uczniów z uwzględnieniem
rozkładu zajęć szkolnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin dowozu i odwozu dzieci.
7. Harmonogram dowozu i odwozu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
§2
1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozów autobusem odpowiedzialny jest opiekun.
2. Z dowozu autobusem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście
uczniów dojeżdżających.
3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze
z domu na
przystanek szkolny i podczas powrotu dziecka z przystanku do domu ponoszą rodzice lub
opiekunowie prawni.
4. W związku z § 2 ust. 3 rodzice lub prawni opiekunowie ucznia składają stosowne
oświadczenie, które obowiązuje przez cały rok szkolny.
5. Rozwiązanie umowy dot. dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie
zwolnienia napisanego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Nieobecność
513 947 553.

dziecka zgłaszamy w danym dniu sms-em do godziny 7:00 pod nr
II. Płatności
§3

1. Rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłat z tytułu dojazdu:
a) Słupsk- Ustka 140,00 zł
b) Włynkówko-Ustka- 140,00 zł
c) Bydlino – Ustka 120,00 zł
d) Charnowo – Ustka 120,00 zł
e) Zimowiska, Grabno – Ustka 100,00 zł
2. Płatności opłat określonych w § 3 należy dokonywać przelewem na konto bankowe
nr. 50 1750 0012 0000 0000 2245 4994
3. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko ucznia/uczennicy oraz miesiąca, za jaki
dokonano płatności
4. Opłata określona w § 3 pkt 1 jest opłatą stałą i nie podlega zwrotowi mimo nieobecności
ucznia/uczennicy w szkole
5. W przypadku zaległości w płatnościach wobec placówek prowadzonych przez Fundację
Kaszubskie Słoneczniki (czesne, wyżywienie, zajęcia dodatkowe, dowóz), dyrektor placówki
może podjąć decyzję o wykreśleniu ucznia z listy osób korzystających z transporty.
III. Zasady postępowania i zachowania się w czasie oczekiwania na autobus
§4
1. W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie. Nie wolno
krzyczeć, przezywać koleżanek i kolegów, nie popychać się, nie dokuczać innym, nie używać
wulgarnych słów.
2. Uczeń może wsiadać do autobusu i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego
miejscach (przystanek autobusowy, parking przy szkole).
3. Szczególną ostrożność w trakcie oczekiwania na przyjazd autobusu należy zachować w
miejscach, gdy przystanek usytuowany jest przy drodze publicznej.
4. Rano, uczeń powinien przyjść na przystanek autobusowy kilka minut przed odjazdem
autobusu. Autobus odjeżdża punktualnie o wyznaczonej godzinie zgodnie z harmonogramem.

5. Uczniom nie wolno wsiadać do autobusu lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca
zbiórek do odwozu ( przystanek autobusowy, parking przy szkole).

§5
1. Nakazuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autobusu na miejscu
zbiórki. Kategorycznie zabrania się przepychania, popychania kolegów i koleżanek,
podchodzenia lub podbiegania do drzwi autobusu i ich otwierania w czasie, gdy autobus
jeszcze się nie zatrzymał.
2. Po zatrzymaniu się autobusu należy spokojnie podejść do drzwi i ustawić się w kolejce.
3. Po zatrzymaniu się autobusu opiekun decyduje o tym, w którym momencie uczniowie
bezpiecznie mogą wsiadać do autobusu.
4. Starsi uczniowie powinni pomóc młodszym przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z
autobusu.
§6
1. Rano, po dotarciu do szkoły, uczniowie klas I-III udają się do świetlicy szkolnej pod opieką
opiekuna dowozów lub innej osoby do tego upoważnionej.
2. Uczniowie klas IV-VIII po przyjeździe do szkoły, na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych
oczekują w świetlicy szkolnej.
3. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej przed odjazdem autobusu odbierane są ze
świetlicy szkolnej przez opiekuna dowozów, dzieci starsze zbierają się przed świetlicą.
IV. Zasady postępowania i zachowania się w czasie jazdy autobusem
§7
1. Po wejściu do autobusu uczniowie zajmują miejsca i zapinają pasy.
2. Podczas jazdy autobusem uczniom nie wolno:








wstawać ze swoich miejsc,
wypinać się z pasów bezpieczeństwa
zmieniać swojego miejsca, szczególnie podczas jazdy autobusem,
otwierać okien,
zaśmiecać pojazdu,
zachowywać się hałaśliwie,
swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla innych osób,









klękać na siedzeniu,
wystawiać rąk za okno,
wyrzucać przedmiotów przez okno,
używać wulgarnego słownictwa,
przywłaszczać sobie rzeczy, które do niego nie należą,
żądać zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
rozmawiać z kierowcą.

3. W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekuna lub
kierowcy autobusu
4. Opuszczenie miejsca siedzącego może nastąpić tylko po całkowitym zatrzymaniu się
autobusu.
5. O złym samopoczuciu uczeń informuje opiekuna.
V. Postanowienia końcowe
§8
1. Opiekun autobusu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad regulaminu.
2. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek przestrzegania zasad niniejszego
regulaminu.
3. O niestosownym zachowaniu się ucznia opiekun informuje wychowawcę klasy, pedagoga,
dyrektora szkoły, a ci, rodziców dziecka.
§9
Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i
zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
§ 10
W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje
działanie zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz
podstawienia autobusu zastępczego.
§ 11
Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości
związanych z dowozem opiekunowi dowozu, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy
lub dyrektorowi szkoły.
§ 12

1. Z niniejszym regulaminem wychowawcy klas lub wychowawcy świetlicy mają obowiązek
zapoznać uczniów dowożonych autobusem i ich rodziców.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem uczniowie zobowiązani są do
podporządkowania się ustnym poleceniom opiekuna dowozu.
3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za
jego nieprzestrzeganie.

Załącznik nr 1 do regulaminu
HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU OD 12.09.2022
PRZYSTANEK
SŁUPSK, DWORZEC PKP
SŁUPSK SIENKIEWICZA
SŁUPSK KOPERNIKA
WŁYNKÓWKO - DZIAŁKI
WŁYNKÓWKO - SZKOŁA
ZIMOWISKA
GRABNO
USTKA DARŁOWSKA 3b

GODZ. ODJAZDU
7.05
7.07
7.08
7.13
7.18
7.33
7.34
7.42

PRZYSTANEK

GODZ. ODJAZDU

USTKA DARŁOWSKA DO SŁUPSKA
GRABNO
ZIMOWISKA
WŁYNKÓWKO - SZKOŁA
WŁYNKÓWKO - DZIAŁKI
SŁUPSK KOPERNIKA
SŁUPSK SIENKIEWICZA
SŁUPSK DWORZEC PKP

15.30
15.38
15.39
15.54
15.59
16.04
16.05
16.07

Telefon do opiekunki w autobusie 513 947 553
(prosimy o zgłaszanie nieobecności SMS-em do godz. 7.00 danego dnia)

