ZARZĄDZENIE NR I/216/2020
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu do
przedszkola oraz szkół prowadzonych przez Gminę Dobre w czasie stanu epidemii
wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

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 20 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 rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 i poz. 1393) w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu do przedszkola
oraz szkół prowadzonych przez Gminę Dobre w czasie stanu epidemii wywołanego
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega podaniu do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Dobre.

Wójt
Stefan Śpibida

Załącznik do zarządzenia Nr I/216/2020
Wójta Gminy Dobre z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Regulamin bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu do przedszkola oraz szkół
prowadzonych przez Gminę Dobre w czasie stanu epidemii wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2

§ 1. Regulamin określa zasady bezpieczeństwa uczniów podczas dowozu do
przedszkola oraz szkół prowadzonych przez Gminę Dobre w czasie stanu epidemii
wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, tj.:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie,
2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzywosądzy,
4) Publicznego Przedszkola „Kujawiaczek” w Dobrem.
§ 2. 1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół oraz przedszkola jest Gmina Dobre.
2. Dowóz uczniów wykonuje przewoźnik, z którym Gmina Dobre zawarła umowę
o świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół oraz przedszkola zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
3. Dowożenie odbywa się autobusami w dni nauki szkolnej zgodnie z rozkładem jazdy
ustalonym przez organizatora dowozu.
4. Organizator dowozu zapewnia:
1) opiekę nad dowożonymi uczniami;
2) płyn dezynfekujący, którym uczniowie każdorazowo przed wejściem do pojazdu są
zobowiązani zdezynfekować ręce (nie dotyczy to dzieci w wieku przedszkolnym);
3) urządzenie oraz środek do dezynfekcji wnętrza autobusu.
5. Do przedszkola oraz szkół mogą być dowożeni wyłącznie uczniowie zdrowi, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
6. Do przedszkola oraz szkół nie mogą być dowożeni uczniowie, jeśli w ich domu jest
osoba chora lub przebywająca w kwarantannie.
§ 3.1. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas przewozu
uczniów ponoszą opiekunowie.
2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dowożonych uczniów
od momentu wsiadania ich do autobusu do chwili przekazania ich nauczycielom dyżurującym
w szkole/przedszkolu oraz od chwili odebrania ich z danej placówki do chwili opuszczenia
autobusu przez ucznia na przystanku w miejscu zamieszkania.
3. Do obowiązków opiekunów należy sprawowanie opieki nad uczniami w czasie ich
przewozu, polegającej na:
1) odbiorze dzieci z wyznaczonych przystanków autobusowych o ustalonej godzinie
w rozkładzie jazdy;

2) dopilnowaniu aby wszyscy dowożeni uczniowie przed wejściem do autobusu mieli
założone maseczki oraz zdezynfekowali ręce (nie dotyczy to dzieci w wieku
przedszkolnym);
3) asekurowaniu uczniów podczas wsiadania i wysiadania z autobusu;
4) przeprowadzaniu w razie potrzeby dzieci na drugą stronę jezdni;
5) kontroli zamknięcia drzwi;
6) dopilnowaniu zajęcia przez dzieci miejsc siedzących w autobusie;
7) wyprowadzeniu uczniów z autobusu podczas odwozu ze szkoły/przedszkola na
wyznaczonym przystanku;
8) 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;
9) informowanie dyrektorów szkół/przedszkola o nagannym zachowaniu uczniów w czasie
przejazdu autobusem.
§ 4.1. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na przystanek, podczas oczekiwania na
przyjazd autobusu oraz podczas powrotu dzieci z przystanku do miejsca zamieszkania
odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, które nie ukończyło 7. roku życia ma
obowiązek przyprowadzić dziecko na przystanek oraz odebrać je z przystanku osobiście lub
przez upoważnioną przez niego pisemnie inną pełnoletnią osobę.
3. W przypadku, gdy na przystanku brak jest osoby, o której mowa w ust. 2 dziecko
przewożone jest do szkoły/przedszkola i oczekuje na odbiór przez rodzica lub opiekuna
prawnego.
§ 5.1. Do obowiązków dowożonych uczniów należy:
1) punktualne przychodzenie na przystanek autobusowy;
2) zdyscyplinowane i kulturalne zachowywanie się na przystanku;
3) przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas wsiadania, wysiadania oraz
oczekiwania na autobus;
4) wsiadanie i wysiadanie z autobusu tylko w ustalonym przez organizatora dowozu miejscu;
5) wsiadanie i wysiadanie z autobusu tylko za zgodą opiekuna;
6) zajęcie miejsca w autobusie wyznaczonego przez opiekuna;
7) zdyscyplinowane i kulturalne zachowywanie się podczas jazdy autobusem;
8) stosowanie się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekuna.
2. Podczas jazdy autobusem zabrania się uczniom:
1) wstawania z miejsc,
2) chodzenia po autokarze,
3) klęczenia na fotelach,
4) wychylania się przez okno,
5) spożywania napojów oraz posiłków,
6) zaśmiecania autobusu,
7) wyrzucania czegokolwiek przez okno,
8) zdejmowania maseczek.

§ 6. Zobowiązuje się wszystkich uczestników dowozu, tj. uczniów, opiekunów oraz
kierowców do przestrzegania w czasie dowozu ogólnych obostrzeń obowiązujących w czasie
stanu epidemii, w szczególności do zakrywania ust i nosa (noszenia maseczek) oraz
stosowania przed wejściem do pojazdu płynu do dezynfekcji rąk (nie dotyczy to dzieci w
wieku przedszkolnym).
§ 7.1. Zobowiązuje się kierowców autobusów do dezynfekcji preparatem
unieszkodliwiającym wirus SARS-CoV-2 wnętrz autobusów po zakończeniu dowozu
uczniów do szkół/przedszkola oraz po zakończeniu odwozu ze szkół/przedszkola za pomocą
specjalnego urządzenia, które zapewni organizator dowozu.
2. Nadzór nad przeprowadzaniem dezynfekcji autobusów pełnią opiekunowie.
§ 8. Za uszkodzenia wyposażenia pojazdu spowodowane przez uczniów,
odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani do
pokrycia kosztów naprawy szkody.
§ 9. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkola do zapoznania dowożonych
uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
§ 10. Zobowiązuje się przewoźnika, opiekunów oraz dowożonych uczniów i ich
rodziców lub opiekunów prawnych do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

