R E G U L A M I N
dowozu busem szkolnym uczniów niepełnosprawnych
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
1. Szkoła organizuje dowóz dzieci do i ze szkoły posiadających orzeczenie poradni psychologiczno –
pedagogicznej do kształcenia specjalnego z następującymi niepełnosprawnościami: ruchowa,
niedowidzenie, niedosłuch, sprzężona, intelektualna.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego poradni psychologiczno – pedagogicznej
z inną niepełnosprawnością niż wymienione w pkt. 1 niniejszego Regulaminu mogą być objęci dowozem
w danym roku szkolnym tylko w przypadku wolnych miejsc w busie.
3. Rodzice uczniów wyrażają zgodę na dowóz dzieci do i ze szkoły na piśmie, według wzoru ustalonego przez
Szkołę. Zgodę należy dostarczyć opiekunowi dowozu lub wychowawcy klasy.
4. Dowóz jest organizowany zgodnie z planem na kolejne dni tygodnia, uwzględniający czas rozpoczęcia
i zakończenia zajęć lekcyjnych uczniów. Ze względu na napięty harmonogram dowozu niemożliwe będzie
oczekiwanie na spóźnione dzieci. W razie doraźnych zmian w planie lekcji plan dowozu może być
dostosowany tylko w wypadku wolnego miejsca w busie. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, uczeń
zostanie przywieziony / odwieziony zgodnie ze stałym planem.
5. Rodzice odprowadzają dziecko do busa i odbierają je z pojazdu. W przypadku niepełnosprawności
ruchowej dziecka pomagają kierowcy wjechać wózkiem inwalidzkim po rampie lub posadzić dziecko
w foteliku.
6. W razie choroby ucznia lub innych powodów, dla których uczeń nie korzysta z dowozu, rodzic
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie opiekuna dowozów lub dyrekcję szkoły. Zgłoszeń dotyczących
ewentualnego odwołania dowozu rodzice dokonują w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
6.30 do 15.00 pod numerem telefonu 664 995 099 lub 0-63 2467867.
7. Samodzielny powrót dziecka ze szkoły następuje tylko po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody
rodzica / opiekuna prawnego. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej osobom
postronnym.
8. W czasie dowozu nad bezpieczeństwem dzieci czuwa opiekun dowozu. Gdy bus zatrzymuje się, on jako
pierwszy wychodzi z pojazdu, otwiera dzieciom drzwi, pomaga im przy wejściu i wyjściu, zapina pasy.
Informuje rodziców o złym samopoczuciu dziecka podczas jazdy, innych zdarzeniach dotyczących
sprawowanej opieki nad dzieckiem.
9. Kierowca busa pomaga rodzicom i podczas sadzania i wynoszenia dziecka z pojazdu. Opiekun informuje
telefonicznie rodziców uczniów w przypadku znacznych opóźnień (powyżej 20 minut) w harmonogramie
lub odwołaniu dowozu z przyczyn obiektywnych (np. spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi,
zatorami na drogach, złym samopoczuciem któregoś z przewożonych dzieci itp.).
10. Uczniowie korzystający z pojazdu w czasie jazdy zachowują się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innym pasażerom. Dostosowują się do poleceń kierowcy i opiekuna dowozu, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.
11. Do i ze szkoły przewożeni są w pierwszej kolejności uczniowie. Natomiast opiekunowie dzieci (rodzice,
opiekunowie prawni, i inni) mogą skorzystać z przejazdu tylko wtedy, kiedy są wolne miejsca i nie koliduje
to z planowanym przewozem.
12. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych uczniów, natomiast osoby postronne, wymienione
w pkt.11 Regulaminu, wsiadają do pojazdu na własną odpowiedzialność.
13. Opiekun busa i kierowca busa zostali upoważnieni przez Dyrektora szkoły- administratora przetwarzania
danych osobowych uczniów niepełnosprawnych korzystających z dowozu busem szkolnym oraz danych
osobowych rodziców/opiekunów prawnych i osób upoważnionych do odbioru ucznia.
14. Nieprzestrzeganie zasad wymienionych w niniejszym Regulaminie spowoduje konsekwencje
dyscyplinarne.

