REGULAMIN PRZEJAZDU AUTOBUSEM SZKOLNYM
Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 z późniejszymi zmianami (art17)

1. Za przewóz uczniów odpowiada Organ prowadzący szkołę: Urząd Gminy
w Celestynowie ul. Regucka 3.
2. Za transport i opiekę nad młodzieżą w autobusach odpowiada IPJ Zakład Transportu
Samochodowego Świerk.
3. Uprawnieni do bezpłatnego przejazdu autobusem szkolnym są tylko uczniowie
i pracownicy Gimnazjum w Celestynowie w czasie trwania roku szkolnego.
4. W ramach umowy dzieci i młodzież będą wsiadały i wysiadały tylko na przystankach
wyznaczonych przez przewoźnika (załącznik 1).
5. Uczniowie oczekujący po lekcjach na autobus mają obowiązek przebywać w szkole,
w świetlicy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracownika szkoły.
6. Uczniowie po przyjściu na przystanek mają obowiązek zachowywać się spokojnie
i nie wybiegać na jezdnię.
7. Uczniowie nie mogą podbiegać do podjeżdżającego autobusu aż do momentu jego
całkowitego zatrzymania i otwarcia drzwi.
8. Uczniowie wsiadają pojedynczo do autobusu przednimi drzwiami zachowując
szczególną ostrożność, nie przepychają się, pomagają wejść młodszym i słabszym
kolegom.
9. W autokarze uczniowie powinni zajmować kolejne miejsca siedzące i siedzieć twarzą
do kierunku jazdy.
10. W przypadku braku miejsc siedzących uczeń powinien trzymać się poręczy,
uchwytów przeznaczonych do trzymania.
11. Podczas przejazdu autobusem zabrania się wstawania z zajmowanego miejsca lub
klękania na nim.
12. W autokarze uczniowie powinni unikać głośnych rozmów i nie zachowywać się
hałaśliwie.
13. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu odbywa się po jego całkowitym zatrzymaniu.
14. Z pojazdu należy wysiadać tylnymi oraz przednimi drzwiami przestrzegając
dyscypliny i bezpieczeństwa, należy upewnić się czy nie pozostawiono rzeczy
osobistych.
15. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero
po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
16. Pasażerowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania, a w szczególności do:
nie zaśmiecania pojazdu,
nie chodzenia po autobusie w czasie jazdy,
nie wychylania się przez okno,
nie niszczenia wyposażenia autobusu,
stosowania się do uwag kierowcy.
17. Za szkody wyrządzone w autobusie odpowiada materialnie uczeń i jego rodzice lub
opiekunowie.
18. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusu (załącznik 2) szkolnego zostają
zapoznani na początku roku szkolnego, ewentualne zmiany będą podawane do
wiadomości uczniom i rodzicom.
19. Autobusy odjeżdżają z przystanku na terenie szkoły i przystanków komunikacji
publicznej o godzinie określonej w harmonogramie odjazdu dla poszczególnych
miejscowości.
20. Uczniom nie przestrzegającym harmonogramu dojazdu do szkoły, szkoła nie
zapewnia dodatkowego dowozu i odwiezienia.
21. Za nie przestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodne z ustalonym
i zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny z zachowania uczniów
w Gimnazjum w Celestynowie.

