
 

 

Regulamin przewozu uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy w Tychach 

 

§ 1 

 

Przepisy ogólne: 

 

1. Organizatorem odpłatnego przewozu dzieci jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Tychy. 

2. Listę uczniów korzystających z transportu na podstawie zgłoszeń przez formularz 

ustala szkoła wg kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach obowiązują 

indywidualne ustalenia. 

3. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia 

dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu. 

4. Czasy podane na rozkładach jazdy są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki 

pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze. 

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany trasy oraz rozkładu jazdy w czasie trwającego 

roku szkolnego. 

 

§ 2 

 

Uczeń: 

 

1. Z przewozów korzysta każdy uczeń, który jest na liście i ma opłacony abonament. 

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez 

kierowcę i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy. 

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

• wsiadać i wysiadać z busa, 

• wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 



 

 

• zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

• żądać zatrzymania busa w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

• rozmawiać z kierowcą, 

• dokonywać zniszczeń w autobusie. 

4. Uczniowie wsiadają/wysiadają tylko w ustalonym miejscu. 

5. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu . 

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, 

aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

7.Uczniowie, którzy nie stawią się punktualnie w miejscu odbioru zobowiązani są 

do dojazdu do szkoły we własnym zakresie. 

8. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie oraz do poleceń kierowcy. 

 

§ 3 

 

Rodzice/opiekunowie prawni: 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku busa, aż do momentu wejścia ucznia 

do busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia 

ucznia z busa. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia 

dokonane przez ich dzieci w busach (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu 

i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej niezwłocznie od zaistniałej sytuacji). 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły 

w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się 

poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach. 



 

 

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego równoznaczne jest z deklaracją przystąpienia 

do odpłatnego transportu w całym roku szkolnym.  

5. Istnieje możliwość rezygnacji z transportu w ciągu roku szkolnego na podstawie 

zgłoszenia przez mobiDziennik najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającego miesiąca.  

6. Odpłatność za transport należy uiścić do 10-go każdego miesiąca (z góry). Kwoty 

są podane na formularzu rejestracyjnym z uwzględnieniem wyboru karnetu. W przypadku 

braku płatności szkoła ma prawo odmówić przewozu ucznia. 

7. Odpłatność za transport nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności ucznia 

w szkole. 

8. Jedynym miesiącem gdzie odpłatność wynosi 50 % jest okres ferii zimowych, 

w pozostałym miesiącach roku szkolnego od września do czerwca opłata wynosi 100 % 

kwoty ustalonej w formularzu. 

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty w ciągu roku szkolnego 

z zachowaniem 3-miesięcznego okresu poinformowania rodziców. 

10. W przypadku sytuacji związanej z Covid-19 ( m.in. nauka zdalna ) każdorazowo decyzję 

o odpłatności i ewentualnym odwołaniu transportu na danej trasie podejmuję szkoła.  

11. W przypadku pytań dotyczących transportu rodzice zgłaszają się do koordynatora 

transportu. 

12. W przypadku zmiany regulaminu w ciągu roku szkolnego rodzic ma prawo 

do rezygnacji z transportu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 


