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Załącznik Nr 2

Zakres obowiązków opiekuna uczniów
w trakcie realizacji dowozu i odwozu

1.

Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do lub wysiadania ze środka
transportu oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadać imienną listę uczniów dowożonych.

2.

W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie
bezpieczeństwa przewozu, mianowicie:
a)

w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu,

b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi i wychodzi na
zewnątrz,
c)

sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających,

d) nadzoruje wsiadania uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając zasady, że w pierwszej
kolejności wsiadają uczniowie młodsi,
e)

po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca (siedzące
i stojące wg wskazania),

f)

po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne – awaryjne, opiekun
przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,

g) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując
skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia
bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu
w najbliższym miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu na drodze,
h) przywrócenie ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy
fizycznej,
i)

w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc
na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy
poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających,

j)

nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą,

k) po wyjściu uczniów opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu dalszej jazdy,
l)

odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się środka
transportu
w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą
opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania kończącym dowóz,
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m) po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w
przypadku stwierdzenia pozostawienia przez ucznia przedmiotów (np. torba, odzież itp.) przekazuje
znalezione przedmioty kierowcy pojazdu,
n) w

przypadku

stwierdzenia

istotnego

naruszenia

przez

ucznia(ów)

zasad

bezpieczeństwa

w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa – nie
przyniosła ona oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, do której
uczeń jest dowożony.
o) prowadzi Dziennik Przewozów, dokonując wpisów zawierających uwagi dotyczące zdarzeń
zaistniałych w trakcie przewozów oraz uwagi dotyczące zachowań uczniów w trakcie przewozu. W
przypadku nieodpowiednich zachowań uczniów, opiekun dokonuje wpisu do dziennika zawierającego:
nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i nr klasy, do której uczeń uczęszcza, opis zdarzenia
(zachowania), opis podjętych przez opiekuna działań i czynności w stosunku do zaistniałej sytuacji.
Informację przekazuje dla nauczyciela wychowawcy danego ucznia.
Dodatkowo opiekun uczniów niepełnosprawnych zobowiązany jest do:
1) ustalenia z dyrektorem jednostki oświatowej, do której dowożone jest dziecko, osoby odpowiedzialnej
za zapewnienie dalszej opieki nad nim po dowiezieniu do jednostki oświatowej;
2) opieki i nadzoru nad dzieckiem podczas przewozu z miejsc zamieszkania do jednostek oświatowych oraz z
jednostek oświatowych do miejsc zamieszkania, w tym w szczególności:
a) otwierania drzwi i pomagania wsiąść i wysiąść do i z pojazdu dzieciom,
b) odbierania dziecka od rodzica lub opiekuna prawnego oraz od osoby wyznaczonej przez dyrektora
jednostki oświatowej,
3) opieki w czasie przejścia z pojazdu do jednostki oświatowej i przekazania dzieci wskazanej przez dyrektora
jednostki oświatowej osobie w celu zapewnienia dalszej opieki nad dziećmi;
4) opieki w czasie przejścia z jednostki oświatowej do pojazdu, a następnie przekazania dzieci rodzicom lub
opiekunom prawnym.
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