
ZARZĄDZENIE NR WG ......................
WÓJTA GMINY WICKO

z dnia .......................

w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy
Wicko, z terenu Gminy Wicko do szkół w mieście Łeba, a także z miejsca zamieszkania do najbliższego

publicznego przedszkola.

Aneks nr 1

do regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Wicko, z terenu Gminy Wicko do szkół
w mieście Łeba, a także z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola.

§ 1

W §2 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Z przewozów może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który
wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi podpisał  i  dostarczył  do placówki  oświaty  do której  uczeń
uczęszcza  zobowiązanie,  stanowiące  załącznik  nr  1  do  niniejszego  regulaminu  do  dnia  30  czerwca
każdego roku ( w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 15 września 2016r).W razie korekty listy, o której
mowa w  § 1 ust.3 zobowiązanie powinno być dostarczona niezwłocznie.

§ 2

W §4 zmienia się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu,
do chwili wyjścia z pojazdu i  przekazania ich pod opiekę placówki oświaty oraz w drodze powrotnej: od
chwili wejścia ucznia do autobusu przy placówce oświaty do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia
na przystanku w swojej miejscowości.
Wyjątek stanowi przedszkole w Łebie, gdzie Opiekun przewozu ponosi dodatkowo odpowiedzialność za:

- dzieci przedszkolne z Odziałów Przedszkolnych także po opuszczeniu autobusu, lecz tylko do momentu

przekazania ich pod opiekę w placówce oświaty,

-  dzieci  przedszkolne  z  Odziałów  Przedszkolnych  od  momentu  odebrania  ich  z  Oddziałów

Przedszkolnych w placówce oświaty w drodze do autobusu.

§ 3

W §4 zmienia się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

W drodze do placówki oświaty: od momentu wyjścia ucznia z autobusu przy placówce oświaty, a w
drodze  powrotnej  z  placówki  oświaty:  do  momentu  wejścia  ucznia  do  autobusu  -  opiekę  nad nim

sprawuje placówka oświaty.
Wyjątek stanowi przedszkole w Łebie, gdzie placówka oświaty nie  ponosi odpowiedzialności za dzieci

przedszkolne z Odziałów Przedszkolnych po opuszczeniu autobusu do momentu przekazania ich pod

opiekę  w  placówce  oświaty,  a  także  od  momentu  odebrania  dzieci  przedszkolnych  z  Oddziałów

Przedszkolnych w drodze do autobusu.


