Regulamin
korzystania z dowozu autobusem szkolnym
w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni
1. Organizatorem dowożenia uczniów jest Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Chotyni.
2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki, uwzględniając postulaty rodziców.
Szczegółowy rozkład jazdy jest ustalany przed rozpoczęciem roku szkolnego.
3. Osoby deklarujące chęć korzystania z dowozów autobusem szkolnym zaznaczają ten
fakt w karcie zgłoszenia.
4. Rezygnacja z dowozów wymaga formy pisemnej i jest uwzględniana od pierwszego
dnia roboczego kolejnego miesiąca.
5. Uczniowie i rodzice własnoręcznym podpisem potwierdzają akceptację postanowień
regulaminu.
6. Autobus szkolny dowozi dzieci do szkoły i po zajęciach odwozi.
7. Uczeń może wsiadać do autobusu i wysiadać z niego tylko w wyznaczonych miejscach
zadeklarowanych przez rodziców zgodnie z zaproponowaną przez Dyrekcję trasą
przewozów i przystanków.
8. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność
tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
9. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
10. W czasie jazdy pasażerowie mają podporządkować się poleceniom nauczyciela.
11. Nauczyciel – opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych
uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili
przekazania ich ze szkoły po lekcjach do chwili wyjścia z autobusu.
12. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu na przystanek i po wyjściu z autobusu w
drodze do domu, odpowiedzialność ponoszą rodzice.
13. Rodzice oczekują na dziecko na ustalonym przystanku i odbierają dziecko z autobusu.
14. Autobus zatrzymuje się na przystanku tylko na czas wejścia ucznia do pojazdu i
wyjścia z autobusu w drodze powrotnej.
15. Kierowca autobusu nie ma możliwości oczekiwania na spóźniające się osoby. Jeżeli
rodzic spóźni się na autobus, sam we własnym zakresie dowozi dziecko do szkoły.
Szkoła nie zwraca wówczas kosztów dowozu.
16. Jeżeli rodzic nie stawi się na czas na przystanku autobusowym po odbiór dziecka,
autobus jedzie dalej wyznaczoną trasą. Dziecko pod opieką nauczyciela czeka na
odbiór przez rodzica na przystanku końcowym.
17. Koszt dowozu wynosi 100 zł/miesięcznie w obie strony lub 50 zł/miesięcznie w jedną
stronę.
18. Opłata za dowóz jest pobierana z góry do 5-tego dnia miesiąca razem z opłatą stałą.
Opłata nie jest zwracana w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.
19. Za ewentualne uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą
rodzice dzieci - zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
Akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania
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Podpis ucznia
Obowiązuje od 01.09.2016 r.
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Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

