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«Про організацію підвезення учнів та  

педагогічних працівників в заклади освіти» 

 

     Заслухавши  та обговоривши довідку  «Про організацію підвезення учнів та 

педагогічних працівників в заклади освіти» колегія відділу освіти Чудейської 

сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Інформацію «Про організацію підвезення учнів та педагогічних працівників 

в закладах освіти » взяти до уваги.  

 

       2. Керівникам закладів загальної середньої освіти ОТГ:  

            2.1.Призначити відповідальними за організацію підвезення учнів та      

педагогічних працівників до навчальних закладів та у зворотному напрямку у 2020-

2021 навчальному році.  

      2.2.Забезпечити поновлення списків учнів, які проживають за межею пішохідної 

доступності, та створити всі умови для виконання ст. 14 Закону України «Про  

повну загальну середню освіту» щодо забезпечення безкоштовним регулярним 

підвезенням учнів до місць навчання і додому в 2020-2021 навчальному році.  

До 20.01.2021 року  

    2.3Переглянути та при необхідності внести зміни до схем маршрутів щоденного 

підвозу учнів до місця навчання та у зворотному напрямку, узгодити з відділом 

освіти,сім’ї, молоді та спорту Чудейської сільської ради. 

2.4.Переглянути та при необхідності внести зміни до розкладів руху транспортних 

засобів з урахуванням розкладу уроків у закладах освіти та кількості учнів, які 

користуються даним транспортом. 

2.5Призначити педагогічних працівників для супроводу дітей під час перевезення. 

2.6.Постійно забезпечувати виконання інструкцій «Безпека життєдіяльності учнів 

при користуванні шкільним автобусом» з метою безпеки життя та здоров’я учнів 

під час їх перевезення до загальноосвітніх закладів та у зворотному напрямку. 

2.7.Постійно здійснювати контроль за цільовим використанням шкільних 

автобусів. 

2.8.Забезпечити зберігання транспортних засобів у неробочий час відповідно 

до вимог законодавства. 

2.9.Проведення щоденних інструктажів водіїв у порядку, визначеному чинним 

законодавством. 

2.10.Наявність у водіїв відповідної документації на перевезення дітей. 

2.11.Щоденний контроль за рухом шкільних автобусів. 

2.12.Забезпечити регулярний передрейсовий (післярейсовий) технічний огляд 

транспортних засобів. 



2.13.Забезпечити проведення щоденних передрейсових та післярейсових медичних 

оглядів водіїв шкільних автобусів. 

2.14.У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності не допускати водіїв до 

керування транспортним засобом та направляти для дообстеження до закладу 

охорони здоров'я. 

2.15.Забезпечити регулярне технічне обслуговування шкільних автобусів. 

2.16.Своєчасно здійснювати перевірку транспортних засобів та документацію 

водіїв, під час виявлення несправностей, з’ясовувати причину та вживати заходи 

щодо їх усунення. 
     2.17.Здійснювати контроль за дотриманням водіями правил руху і правильністю 

експлуатації шкільних автобусів, виконанням правил охорони праці і техніки 

безпеки. 

 3.Головному бухгалтеру Чудейської сільської ради Бурла В.Д. 

           3.1.Забезпечити фінансування заходів щодо організації підвозу учнів до закладів  

освіти та у зворотному напрямку. 

    3.2.Тримати під контролем списання паливно-мастильних матеріал. 

     4.Звернутися до Служби автомобільних доріг для встановлення знаків та 

пішохідних переходів  біля закладів освіти. 

 

Голова колегії                                                                             А.Д.Піцул        

Секретар колегії                                                                          Л.М. Микайло





 


