
ZARZqDZENlE Nr 134/B/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 26 wrzeJnia 2017r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowoienia i odwoienia uczni6w szk& z terenu 
gminy Miasto i Gmina Serock. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z poin. zm.) oraz art. 32 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oiwiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z poin. zm) zarzqdzam co nastepuje: 

Ustala sie Regulamin dowoienia i odwoienia uczniow szkot z terenu gminy Miasto i Gmina 

Serock, stanowiqcy zatqcznik do zarzqdzenia. 

Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Dyrektorowi Zespotu Obstugi Szkot i Przedszkoli w 

Serocku. 

Traci moc Zarzqdzenie nr 163/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 1 wrzeinia 

2015 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminy dowoienia i odwoienia uczniow szkot z terenu 

gminy Miasto i Gmina Serock. 
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Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zalqcnik 
do Z q d z e n i a  nr 1 34lB120 1 7 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 26.09.20 17 r. 

Regulamin dowoienia i odwoienia uczni6w szk6l z terenu 
gminy Miasto i Gmina Serock 

ROZDZIAE I 
POSTANOWIENIA O G ~ L N E  

IlekroC w regulaminie jest mowa bez bliiszego okreglenia o dyrektorze, uczniu, szkole 
rozumie siq przez to odpowiednio takie dyrektora przedszkola, wychowanka przedszkola oraz 
przedszkole. 

1. Organizatorem dowokenia ucznidw do szk6l jest gmina Miasto i Gmina Serock, 
w ktbrego imieniu dzida Zesp61 Obshgi Szk6l i Przedszkoli w Serocku. 

2. Organizator dowozenia wy1ania przewohikbw na ustugi transportowe zgodnie 
z ustawq z dnia 24.01.2004r. - Prawo zam6wien publicznych. 

3. Przewoinicy wykonujq uslugi transportowe na warunkach okre4lonych w umowie 
na uslugi przewozowe. Przewoinicy bqdq zobowiqzani do przedstawienia 
postanowien niniejszego regulaminu. 

4. Dyrektorzy szk61, do kt6rych dowoieni sq uczniowie zatrudniajq opiekun6w ucznidw 
w autobusach szkolnych, ustalajq ich zakres obowiqzk6w oraz: 
a) liczbq uczni6w dowozonych do szkoly z poszczeg6lnych miejscowo$ci, 
b) miejsca wsiadania i wysiadania uczni6w, uzgodnione z opiekunem ucznidw oraz 

przewohikiem, 
c) trasy przejazdu oraz hamonogram jazdy autobus6w szkolnych. 

5. K&da szkola powinna staraC siq talc synchronizowaC plan zajqd oraz rozklad jazdy 
autobusu szkolnego, aby czas oczekiwania na rozpoczqcie zajqC oraz odw6z 
po skonczonych zajqciach do domu by1 jak najkr6tszy. 

6. Uczniowie kaidej szkoly wsiadajq dolwysiadajq z autobusu szkolnego tylko 
w miejscach ustalonym przez dyrektora szkoly. 

7. Za bezpieczenstwo uczni6w w drodze z domu na wyznaczony przystanek autobusowy 
oraz z przystanku do domu, odpowiedzialno4C ponoszq rodzice. 

8. Dyrektorzy szk61 zbiorq od rodzic6w ~Swiadczenia o odpowiedzialno$ci rodzica 
za bezpieczehtwo dziecka w drodze z domu na wyznaczony przystanek autobusowy 
i do domu z wyznaczonego przystanku autobusowego oraz o zapoznaniu siq z tre4ciq 
niniejszego regulaminu. 

9. W autobusie opieke nad dowozonymi uczniami sprawuje opiekun, kt6ry jest 
odpowiedzialny za pmestrzeganie zasad zawartych w niniejszyrn Regulaminie. 








