ZARZĄDZENIE NR I/184/2020
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu na zajęcia
specjalistyczne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie
w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną
COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 200 marca 2020
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531 i poz. 565) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642, poz. 742, poz. 780 i poz.
871) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu na zajęcia
specjalistyczne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie w czasie
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Wójt
Stefan Śpibida

Załącznik do zarządzenia Nr I/184/2020
Wójta Gminy Dobre z dnia 19 maja 2020 r.

Regulamin bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu na zajęcia specjalistyczne do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie w czasie epidemii
koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19

§ 1. Regulamin określa zasady bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu na zajęcia
specjalistyczne w czasie epidemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę zakaźną
COVID-19 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie, zwanego dalej
„ośrodkiem”.
§ 2. 1. Organizatorem dowozu uczniów do ośrodka jest Gmina Dobre.
2. Dowóz uczniów do ośrodka odbywa się pojazdem będącym własnością Gminy
Dobre.
3. Organizator dowozu zapewnia odpowiedni płyn dezynfekujący, którym uczniowie
każdorazowo przed wejściem do pojazdu są zobowiązani zdezynfekować ręce.
4. Do ośrodka mogą być dowożeni wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
5. Do ośrodka nie mogą być dowożeni uczniowie, jeśli w ich domu jest osoba chora lub
przebywająca w kwarantannie.
§ 3.1. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu do
ośrodka ponosi opiekun.
2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dowożonych uczniów od
chwili wejścia ich do pojazdu do chwili przekazania ich opiekunom w ośrodku oraz od chwili
odebrania ich z ośrodka do chwili opuszczenia pojazdu przez ucznia na przystanku w miejscu
zamieszkania.
3. Do obowiązków opiekuna należy sprawowanie opieki nad uczniami w czasie ich
przewozu, polegającej na:
1) odbiorze dzieci z wyznaczonych miejsc o ustalonej godzinie w harmonogramie dowozów,
2) dopilnowaniu aby wszyscy dowożeni uczniowie przed wejściem do busa zdezynfekowali
ręce,
3) asekurowaniu uczniów podczas wsiadania i wysiadania w wyznaczonych miejscach,
4) przeprowadzaniu w razie potrzeby dzieci na drugą stronę jezdni,
5) kontroli zamknięcia drzwi,
6) dopilnowaniu zajęcia przez dzieci miejsc siedzących w busie oraz zapięcia pasów
bezpieczeństwa,
7) zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa w przypadku awarii pojazdu bądź innych sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu zdrowia lub życia dzieci, do momentu naprawy pojazdu lub
zapewnienia pojazdu zastępczego bądź ustąpienia innych zdarzeń.

§ 4. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na przystanek oraz podczas powrotu dzieci
z przystanku do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni
opiekunowie.
§ 5.1. Do obowiązków dowożonych uczniów należy:
1) punktualne przychodzenie na przystanek;
2) zdyscyplinowane i kulturalne zachowywanie się na przystanku;
3) przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas wsiadania, wysiadania oraz
oczekiwania na busa;
4) wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tylko w ustalonym przez organizatora dowozu miejscu;
5) wsiadanie i wysiadanie z busa tylko za zgodą opiekuna;
6) zajęcie miejsca w busie wyznaczonego przez opiekuna;
7) zdyscyplinowane i kulturalne zachowywanie się podczas jazdy busem;
8) stosowanie się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekuna;
9) przestrzeganie w czasie dowozu ogólnych obostrzeń obowiązujących podczas epidemii, tj.:
uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek oraz korzystania przed wejściem do
pojazdu z płynu dezynfekującego do rąk.
2. Podczas jazdy busem zabrania się uczniom:
1) wstawania z miejsc,
2) chodzenia po pojeździe,
3) klęczenia na fotelach,
4) wychylania się przez okno,
5) spożywania napojów oraz posiłków,
6) zaśmiecania busa,
7) wyrzucania czegokolwiek przez okno.
§ 6. Za uszkodzenia wyposażenia pojazdu spowodowane przez uczniów,
odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani do
pokrycia kosztów naprawy szkody.
§ 7. Zobowiązuje się opiekuna do zapoznania dowożonych uczniów oraz rodziców lub
prawnych opiekunów z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 8. Zobowiązuje się opiekunów oraz dowożonych uczniów do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.

