WYCIĄG Z REGULAMINU DOWOŻENIA UCZNIÓW
DO SZKÓŁ W GMINIE PIENIĘŻNO:
8) Opiekun szkolnego autobusu informuje ustnie dyrektora szkoły o zachowaniu
uczniów w autobusie.
9) Opiekun i kierowca autobusu zwracają się do uczniów kulturalnie nie
używając wulgaryzmów.
10) Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do
zasad zawartych w regulaminie oraz bezwzględnie dostosować się do poleceń
opiekunów, w tym:
a. uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu pojedynczo, bez przepychania
się
b. uczniowie podczas jazdy siedzą na wyznaczonych przez opiekuna
miejscach
c. każdy uczeń przed wejściem do autobusu zdejmuje plecak a w czasie
jazdy trzyma go na kolanach
d. każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego i grzecznego zwracania się
do opiekuna i kierowcy, niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów
e. zabrania się uczniom wnoszenia do autobusu przedmiotów
niebezpiecznych (tj. noży, zapalniczek, środków łatwopalnych itp.).
11) Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność
opiekuna,
b. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa jadących w nim osób (szarpać, wypychać, odwracać,
dokuczać, pluć, kopać w siedzenia, rzucać przedmiotami, zabierać rzeczy
kolegom, krzyczeć, obrażać innych, używać wulgaryzmów)
d. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
e. rozmawiać z kierowcą.
15) Uczniowie wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym
……przez organizatora miejscu.
17) Zgłoszenia opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami,
dotyczącymi pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów oraz
przestrzegania Regulaminu dowożenia uczniów, są oceniane zgodnie z
kryteriami ocen z zachowania uczniów w każdej szkole.
18) Za uszkodzenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i są
zobowiązani do pokrycia kosztów napraw dokonanych uszkodzeń.
28) W przypadku nagminnego łamania przez ucznia zasad zachowania się w
trakcie dowozu (przed i w czasie jazdy autobusem szkolnym) i narażanie na
niebezpieczeństwo, naruszanie nietykalności, zakłócanie spokoju pozostałych
pasażerów i kierowcy stosuje się system kar dla ucznia i egzekwuje
odpowiedzialność rodzica za naruszenie porządku w środkach transportu
publicznego przez dziecko.
29) W razie notorycznego łamania Regulaminu, przewoźnik może wnioskować o
odmowę dowozu tego ucznia.

