Regulamin Węgielkobusa
1. Węgielkobus to projekt zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego „Węgielek”
prowadzony przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek Stowarzyszenia.
Jego celem jest umożliwienie dzieciom dojazdu do placówek: szkół Kuźnica i
Płomień oraz do przedszkola Węgielek.

2. Trasa i godziny odjazdu:
a) Godziny podane w rozkładach są czasem odjazdu autobusu – korzystający z autobusu
powinni oczekiwać na przystanku nie później niż na 5 min. przed odjazdem autobusu.
b) Autobus odjeżdża punktualnie o wyznaczonych godzinach, zgodnie z podanym
rozkładem.
c) Telefony i sms-y do opiekuna autobusu z informacją o spóźnieniu dziecka i prośbą o
wstrzymanie odjazdu autobusu nie będą uwzględniane. W takiej sytuacji należy dowieźć
dziecko na kolejny przystanek na trasie autobus.
3.
Zapisy i rezygnacja
a.
Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonujemy przez formularz zamieszczony na stronie: www.wegielkobus.pl
jednorazowo na cały rok szkolny. Nie ma konieczności odnawiania zgłoszenia.
b.
Rezygnacja
Rezygnacja następuje po przesłaniu informacji pisemnej (mailowo lub SMS) do
koordynatora przejazdów.
Przesłanie rezygnacji do ostatniego roboczego dnia miesiąca skutkuje usunięciem z listy od
kolejnego miesiąca.
4.

Komunikacja

a) Należy poinformować opiekuna autobusu, jeżeli w danym dniu dziecko nie wraca
autobusem lub wysiada na innym przystanku niż zazwyczaj – taka informacja powinna
wpłynąć do opiekuna nie później niż do godz. 12:30. Późniejsze informacje mogą zostać
nieuwzględnione (co wynika z pozostałych obowiązków zawodowych opiekunów).
b) Do powyższych informacji zobowiązany jest rodzic – informacja przekazana przez
dziecko nie będzie uwzględniana.
c) W czasie jazdy autobusu lub na wyznaczonych przystankach, opiekun autobusu może
nie odebrać telefonu, co wynika z aktywnej opieki nad podróżującymi dziećmi.

5.

Przystanki

– organizacja

a) dziecko korzystające z autobusu oczekuje na przystanku nie później niż 5 min. przez
wyznaczonym czasem odjazdu autobusu.
b) rodzice/opiekunowie przywożący dzieci na przystanek parkują samochody w
dozwolonych do tego miejscach, poza przestrzenią przystanku – obowiązuje zakaz
zatrzymywania się na przystankach autobusowych (przed autobusem, za autobusem)
c) Gliwice, Ruda Śląska, Chorzów, Mikołów, Tychy
Dzieci - pasażerowie Węgielkobusa czekają w ustalonych miejscach (patrz: Trasa i godziny
odjazdu). Tam bezpieczeństwo dzieciom zapewniają rodzice.
Opiekun autobusu jest zobowiązany do pomiaru temperatury ciała dzieciom podróżującym
autobusem do przedszkola/szkoły. Temperatura powyżej 37,5°C skutkuje odesłaniem
dziecka do rodzica.

1. Zasady obowiązujące w autobusie
a. Nie jemy, nie pijemy, nie żujemy gumy.
b. Siedzimy przez całą podróż opierając się plecami o fotel.
c. Przesiadamy się tylko na przystankach i za pozwoleniem opiekuna.
d. Rozmawiamy cicho, bez krzyków.
e. Odnosimy się z szacunkiem do kierowcy, opiekuna i innych uczestników
podróży.
f. Zachowujemy zasady kultury osobistej.
g. Do autobusu jako pierwsze wsiadają dziewczynki, później chłopcy.
h. Jesteśmy punktualni.
i. Pilnujemy swoich rzeczy
j. Sprzątamy po sobie
k. Nie wstajemy, jeśli nie jesteśmy na swoim przystanku
l. Klucz, według którego dzieci zajmują miejsca w autobusie, ustala opiekun.

