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Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów/wychowanków
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego  
we Włodawie

·	Organizatorem dowozów uczniów do Ośrodka, z gmin Powiatu Włodawskiego                             jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie.
·	Ośrodek organizuje dowozy i odwozy w oparciu o „porozumienia o dowożenie” zawarte z gminami Powiatu Włodawskiego oraz gminami innych powiatów.
·	Uczeń zamieszkały na terenie gminy, z którą Ośrodek zawarł „porozumienie                                   na dowożenie” może być objęty dowozem po złożeniu przez rodzica lub opiekuna prawnego podania o dowóz. Podanie o dowóz stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  
·	Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów decydują o sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi w drodze do busa i powrocie do domu. Decyzja taka znajduje się w podaniu                       o dowóz. (załącznik nr 1 do regulaminu).
·	Opiekun szkolnego busa po przyjeździe do Ośrodka przekazuje uczniów dowożonych nauczycielowi lub wychowawcy na świetlicy, a w trakcie realizacji dowozu po zajęciach odbiera dzieci ze świetlicy.
·	Opiekun szkolnego busa ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do busa do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia busa przez uczniów w określonym miejscu w swojej miejscowości.
·	Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu                   po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice                                 lub opiekunowie prawni.
·	Uczniowie dowożeni busem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna i kierowcy.
·	Uczniowie zajmują miejsca  w busie wyznaczone przez opiekunów.
·	Uczniom podczaj jazdy nie wolno:
·	wsiadać lub wysiadać z busa bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
·	wstawać z miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
·	zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
·	żądać zatrzymania busa w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 
·	rozmawiać z kierowcą.

·	Kierowca busa szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych                          w niniejszym regulaminie, decyduje o zatrzymaniu busa, wpuszczaniu i wypuszczaniu osób z  busa w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca busa w takim  przypadku zobowiązany                    jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności                  do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.
·	W przypadku awarii busa przewożącego uczniów, nad dowożonymi uczniami opiekę sprawuje opiekun, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
·	W busie prowadzona jest lista obecności uczniów, której codziennie notowany jest fakt przejazdu ucznia odrębnie w drodze do szkoły oraz w drodze ze szkoły do domu.                       Wzór listy obecności uczniów stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.
·	Dyrektor Ośrodka ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów  w celu porównania jej z obecnościami podczas zajęć w szkole.
·	Ośrodek ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. W przypadku gdy zachowanie ucznia zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu jego i innych organizator dowozów może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy korzystających z dowozu.
·	Niniejszy regulamin jest przedstawiony na początku każdego roku szkolnego rodzicom uczniów oraz uczniom pełnoletnim, korzystających z dowozu. Po zapoznaniu                                         z regulaminem rodzice lub opiekunowie prawni oraz uczniowie pełnoletni podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z powyższym regulaminem. Oświadczenie takie stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu. 
·	W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje:
·	podczas trwania dowozów – opiekun i kierowca;
·	w innym czasie – organizator dowozów.



