Zał. do Zarządzenia nr 12/2021/2022 z dnia 31.08.2021 r.

Regulamin przewożenia wychowanków internatu między szkołą,
a tymczasowym miejscem pobytu w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:


Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 39.



Ustawa z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8) - art. 14,



Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1356 ze zm.) - § 23, § 24.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas rozbudowy KPSOSW w Toruniu.
2. Uwzględnia reżim sanitarnym.
3. Organizatorem przewozu wychowanków internatu między szkołą a tymczasowym
miejscem pobytu jest Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
im. J. Korczaka w Toruniu.
4. Dowożenie wychowanków do szkoły

oraz do miejsca tymczasowego pobytu

wychowanków internatu realizuje MZK Toruń oraz busy szkolne.
5. Miejsca dowozu wychowanków internatu to:
1) Kujawsko-Pomorski

Specjalny

Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

im. J. Korczaka w Toruniu ul Żwirki i Wigury 15 i 21, Toruń
2) Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Św. Józefa 26 a, Toruń;
3) Bursa Akademicka Centrum Szkoleniowego Caritas w Przysieku
4) Inne wskazane przez Dyrektora Ośrodka
6. Listę wychowanków dowożonych ustala Kierownik Ośrodka lub inna osoba
wyznaczona.
7. Autobus/bus dowożący uczniów odjeżdża z wyznaczonego miejsca przystanku
o godzinie ustalonej w harmonogramie dowozów. Czasy podane na rozkładach jazdy
autobusu/busa są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne
sytuacje panujące na drodze oraz od czasu wsiadania i wysiadania wychowanków.
8. Wychowankowie wsiadają/wysiadają do autobusu/busa tylko w ustalonym miejscu
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zbiórki.
9. Wyznaczone miejsca zbiórki:
a) na terenie Caritas w Przysieku to plac przed wejściem głównym do budynku bursy
b) na terenie KPSOSW ul Żwirki i Wigury 15 i 21, Toruń to plac przed wejściem głównym
do budynku Ośrodka
c) na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Św. Józefa 26 a, Toruń, jest plac przed
wejściem do budynku
§2
Wychowankowie
1. Z dowozu może skorzystać każdy wychowanek znajdujący się na liście osób dowożonych
2. Wychowankowie dowożeni mają obowiązek:
a) dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, Regulaminie
funkcjonowania

internatu

na

czas

rozbudowy

KPSOSW

w

Toruniu,

oraz do poleceń opiekunów i kierowców,
b) nie utrudniać pracy kierowcy,
c) podczas

jazdy

autokarem/busem

siedzieć

w

miejscach

wyznaczonych

przez opiekuna i nie zmieniać ich w czasie jazdy,
d) używać maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos zgodnie w wymogami
w okresie pandemii.
3. Wychowankom nie wolno:
a) wsiadać i wysiadać z autobusu/busa bez zgody wychowawcy opiekuna dowozu,
wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, wyrzucać przez okno żadnych
przedmiotów, zaśmiecać, niszczyć wyposażenia pojazdu,
b) spożywać posiłków, pić napoi podczas transportu
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
jadących w nim osób.
4. Wychowankowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa ze szczególną ostrożnością
i tylko w wyznaczonych miejscach
§3
Opiekun przewozu/kierowca
1. Opiekun wychowanków przewożonych w autobusie/busie jest odpowiedzialny za :
a) przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie funkcjonowania internatu na
czas rozbudowy KPSOSW w Toruniu, w niniejszym regulaminie,
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b) decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich
miejscach,
c) podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub
wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest
podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej
kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom.
2. W przypadku awarii autobusu/ busa przewożącego wychowanków opiekun sprawuje
opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu
zapewnienia im pojazdu zastępczego.
3. Opiekun w autobusie/busie ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów
od chwili wejścia do autobusu/ busa do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili
odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez wychowanków
i przekazania ich pod opiekę wychowawców sprawujących dyżur w internacie.
4. Do obowiązków opiekuna należy:
a) sprawdzenie

stanu

liczbowego

wychowanków

przed

wejściem

do

autobusu/busa oraz wewnątrz pojazdu,
b) daje sygnał kierowcy do odjazdu,
c) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez
wychowanków miejsc w pojeździe,
d) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się wychowanków w czasie
przejazdu
i w miejscach oczekiwania na środek lokomocji przed odjazdem autobusu/busa,
e) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i
przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki,
f) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów
opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
g) Podejmowanie innych zadań, które uzna za stosowne, aby zapewnić
bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
h) Opiekun w trakcie realizacji przewozu musi być ubrany w kamizelkę z
elementami odblaskowymi.
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5. Kierowca autobusu szkolnego ma obowiązek:
a) kierować autobusem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób,
b) przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym,
c) dbać o sprawność techniczną autobusu,
d) współdziałać z opiekunem podczas postoju autobusu na przystankach,
e) używać maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos,
f) dezynfekować autobus,
g) posiadać dozownik z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do autobusu.
§4
Przepisy końcowe
1. Niniejszy

regulamin

przedstawiony

jest

przez

wychowawców

wszystkim

wychowankom przewożonym między szkoła a tymczasowym miejscem pobytu
wychowanków.
2. Kierownik Ośrodka, wychowawcy oraz rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek
reagowania na zgłoszenia opiekuna, kierowcy dowozu dotyczące negatywnych
zachowań

wychowanków,

szczególnie

takich,

które

zagrażają

im

samym

oraz bezpieczeństwu innych przewożonych wychowanków, osób.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują Dyrektor
Szkoły lub osoby do tego wyznaczone.

