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Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozów 

autobusem szkolnym 

Szkoła Podstawowa w Skudzawach 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem dowozu uczniów do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie 

gminy  jest Gmina Skrwilno w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w 

Skudzawach. 

2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki autobusowe. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje harmonogram dowozu i odwozu uczniów z 

uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych. 

§ 2 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozów autobusem odpowiedzialny jest 

opiekun. 

2. Z dowozu autobusem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów 

dojeżdżających. 

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek szkolny 

i podczas powrotu dziecka z przystanku do domu ponoszą rodzice. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca 

zbiórek do odwozu (przystanek, boisko szkolne). 

5. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia 

napisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

II. Uczeń 

§ 3 

1. Uczniowie w trakcie przewozu zobowiązani są do wykonywania poleceń Opiekuna lub 

Kierowcy autobusu. 

2. Uczniowie udający się do szkoły zobowiązani są być punktualnie (na kilka minut przed 

planowanym odjazdem autobusu) na przystanku, z którego odjeżdża autobus 

realizujący dowóz do szkoły. 
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3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez 

opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy. 

4. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a. Wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, 

b. Wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

c. Zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

d. Żądać zatrzymania autobusu w miejscu nie przeznaczonym do tego, rozmawiać z 

kierowcą, dokonywać zniszczeń w autobusie. 

5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w ustalonym prze organizatora 

dowozu przystanku, pod nadzorem Opiekuna dowozu. 

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną 

ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

7. Nakazuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autobusu na 

miejsce zbiórki. Kategorycznie zabrania się przepychania, popychania kolegów i 

koleżanek, podchodzenia lub podbiegania do drzwi autobusu i ich otwierania w czasie, 

gdy autobus jeszcze się nie zatrzymał. 

8. Opiekun decyduje o tym, w którym momencie uczniowie bezpiecznie mogą wsiadać 

do autobusu i wysiadać z autobusu. 

9. Jeżeli po wysiadaniu z autobusu uczeń musi przejść przez jezdnię na drugą stronę ulicy- 

ma obowiązek zgłosić to Opiekunowi. Przejście przez jezdnię uczeń odbywa pod 

nadzorem opiekuna. 

10. Uczniowie powracający po zajęciach szkolnych do domu oczekują na autobus w 

świetlicy szkolnej. 

11. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze 

zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy 

szkolnej. 

12. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, 

zobowiązany jest udać się do sekretariatu szkoły i zgłosić swoje spóźnienie 

pracownikowi administracyjnemu lub dyrektorowi szkoły. 

 

§ 4 
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1. Rano, po dotarciu do szkoły, uczniowie klasy „0” udają się do Sali nr 22 (świetlica 

przedszkola) pod opieką opiekuna dowozów lub innej osoby do tego upoważnionej. 

2. Uczniowie klas I-VIII po przyjeździe do szkoły, na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych 

oczekują w świetlicy szkolnej (sala nr 3). 

3. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej przed odjazdem autobusu odbierane są 

ze świetlicy szkolnej przez opiekuna dowozów. 

 

III. Rodzice/ opiekunowie prawni 

§ 5 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusowego, aż do 

momentu wejścia ucznia do autobusu, oraz powracających po zajęciach z 

przystanku do domu. 

2. W wypadku przewozu dzieci, które nie ukończyły 7 lat, rodzice mają obowiązek 

osobistego doprowadzenia dziecka na przystanek aż do momentu przekazania 

dziecka Opiekunowi oraz osobistego odbioru dziecka z przystanku, na którym 

dziecko wysiada, lub upoważnienia pisemnego do odbioru dziecka osoby trzeciej, 

lub upoważnienia do odbioru dziecka członka rodziny w wieku co najmniej 13 lat. 

3. W wypadku nieodebrania takiego dziecka z przystanku Organizator Dowozu 

upoważniony jest do: 

a. Dowiezienia dziecka z powrotem do szkoły, 

b. Dowiezienia dziecka do Pogotowia opiekuńczego jeśli nie jest możliwa dalsza 

opieka w szkole, lub nie jest możliwe ustalenie czasu odbioru dziecka ze szkoły, 

c. Powiadomienia Policji Państwowej o zaniechaniu przez rodziców obowiązku 

opieki nad dzieckiem. 

4. 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. 

 

 

IV. Opiekun dowozu 
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§6 

1. W czasie dowozu do szkół i odwozu do domu. Opiekun jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo dzieci od chwili wejścia dziecka do autobusu do dojazdu do szkoły. 

2. W czasie odwozu ze szkoły Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci od 

chwili wejścia do autobusu uczniów na terenie szkoły do opuszczenia przez ucznia 

autobusu na przystanku na którym wysiada (lub do odebrania przez Rodzica lub 

Prawnego opiekuna dziecka w wieku do lat 7). 

3. Opiekun dowozu uprawniony jest do wydawania poleceń uczniom w czasie dowozu i 

odwozu. W szczególności Opiekun upoważniony jest do wskazania miejsca siedzącego 

uczniowi. 

4. Opiekun dowozu w każdym wypadku podejmuje decyzję o kontynuacji jazdy z 

przystanku (po wsiadaniu i wysiadaniu uczniów) i przekazuje decyzję kierowcy. 

5. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za realizację wsiadania i wysiadania uczniów z 

autobusu wyłącznie na wyznaczonych przystankach oraz wyłącznie przednimi 

drzwiami autobusu.  

6. Opiekun w czasie dowozu zobowiązany jest asystować przy wysiadaniu uczniów z 

pojazdu, a w wypadku gdy uczeń zgłasza konieczność przejścia na drugą stronę jezdni 

tuż po wyjściu z autobusu- Opiekun zobowiązany jest asystować uczniowi przy 

przejściu na drugą stronę drogi. 

7. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów Opiekun 

niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do organizatora dowozu lub Dyrektora szkoły 

oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo do 

czasu przybycia pojazdu zastępczego. 

8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów  w autobusie szkolnym Opiekun informuje 

nauczyciela odbierającego uczniów, wychowawcę lub Dyrektora szkoły.  

9. W wypadku powtarzania się nieodpowiedniego zachowania uczniów Opiekun 

informuje dodatkowo Urząd Gminy. 
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V. Kierowca 

§ 7 

1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy, chyba że 

Opiekun podejmie decyzję o wstrzymaniu odjazdu. 

2. kierowca odjeżdża z przystanku tylko po uzyskaniu zgody Opiekuna. 

 

VI. Nauczyciel świetlicy 

§ 8 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek zapewnić opiekę nad dziećmi od chwili 

zakończenia zajęć szkolnych do chwili przekazania dzieci Opiekunowi dowozu. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Opiekun autobusu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad regulaminu. 

2. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek przestrzegania zasad niniejszego 

regulaminu. 

3. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Statutem 

Szkoły. 

4. O niestosownym zachowaniu się ucznia Opiekun informuje wychowawcę klasy, 

pedagoga, dyrektora szkoły, a ci, rodziców dziecka. 

5. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów 

i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

6. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą 

podejmują działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom. 

7. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości 

związanych z dowozem opiekunowi dowozu, wychowawcy, nauczycielowi świetlicy. 

 

 

 

 


