
          Załącznik nr 2 do umowy  
 

Regulamin przewozu dzieci do szkół 
autobusem szkolnym w Gminie Zator 

w roku szkolnym 2021-2022 
 

1.  Organizatorem przewozu dzieci do szkół autobusem szkolnym jest Gmina Zator. 
 

2.  Z przewozów autobusem szkolnym mogą korzystać bezpłatnie wyłącznie 
dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół, których organem prowadzącym jest 
Gmina Zator. 
 

3.  Zabrania się korzystania z autobusu osobom postronnym tzn. nie spełniających 
warunków pkt 2. 
 

4.  Autobus zabiera uczniów tylko z wyznaczonych przystanków ustalonych przez 
organizatora przewozu. 
 

5.  Dzieci mają obowiązek być na przystanku pięć minut przed planowanym 
odjazdem autobusu. 
 

6.  W czasie oczekiwania na autobus i po wyjściu z autobusu organizator przewozu 
nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci                     – 
w tym czasie za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni). 
 

7.  Dzieci i młodzież w czasie jazdy autobusami zajmują miejsca siedzące 
i zachowują się w sposób umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa jazdy. 

 
8.  Opiekę nad dziećmi w autobusach sprawują opiekunowie - osoby zapewnione 

przez wykonawcę. 
 

9.  Korzystający z przewozu obowiązani są do przestrzegania regulaminu, 
zachowania zasad bezpieczeństwa i posłuszeństwa wobec opiekunów, 
pod groźbą skreślenia z listy osób uprawnionych do korzystania z przejazdów. 
 

10.  Koszty wynikające z uszkodzeń autobusu powstałe z winy pasażera muszą 
być pokryte przez niego lub jego rodziców (opiekunów prawnych). 

 
11.  W autobusie należy zachować czystość i porządek. Wszelkie przejawy 

wandalizmu będą surowo karane. 
 

12.  Trasa przejazdu jest ustalona przez Organ Prowadzący. 
 

13.  Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny i ryzyko zakażenia wirusem  
COVID- 19: 
a) Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania 

maseczek zakrywających usta oraz nos. 



b) Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji 
dłoni płynem dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą 
opiekę podczas dowożenia. Dzieci, które nie mogą dezynfekować rąk 
zobowiązane są do zakładania jednorazowych rękawiczek. 

c) Płyn do dezynfekcji zapewnia organizator przewozu. 
d) Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania 

podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek 
oraz maseczek. 

e) Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać 
wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 
chorobę zakaźną.  

f) Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas 
dowozu środków ochrony osobistej, tj. maseczki.  

g) Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  
 
 
                                                                  Burmistrz Zatora 


