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REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW I DZIECI  
 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CHALINIE 

 
 
 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U.  

z 2020 r., poz. 910) 
 

 

ZASADY OGÓLNE 

 
§ 1   

 

1. Organizacją dowożenia uczniów i dzieci do szkoły zajmuje się organ prowadzący 

szkołę. 

2. Zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom i dzieciom, jeżeli droga  przekracza: 

a. 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, 

b. 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej, 

c. 3 km – przypadku dzieci z oddziału  przedszkolnego (6-letki). 

3. W drodze do szkoły uczeń dojeżdżający autobusem szkolnym znajduje się pod opieką 

wyznaczonej przez organ prowadzący  osoby, zwanej dalej “opiekunką “. 

4.  Sieć przystanków autobusu szkolnego określa organ prowadzący szkołę. Propozycję 

harmonogramu kursów autobusu szkolnego opracowuje na dany rok szkolny dyrektor 

szkoły. Propozycja harmonogramu kursów zostaje następnie przedłożona  Dyrektorowi 

Zespołu Obsługi Szkół  w Dobrzyniu n. Wisłą celem jej zatwierdzenia. 

 

§ 2 

 

1. Uczniowie i dzieci dojeżdżające zbierają się w dni nauki szkolnej na przystankach 

według harmonogramu na dany rok szkolny. 

2. Autobus szkolny podjeżdża na przystanki w poszczególnych miejscowościach. Do 

autobusu wsiada się spokojnie, bez popychania. 

3. Podczas jazdy zabrania się: 

- hałasowania, 

- wyglądania przez okno, 

- chodzenia po autobusie, 

- wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów. 

4. W autobusie opiekę nad uczniami sprawuje opiekunka, której uczniowie bezwzględnie 

słuchają. 

§ 3 

 

1. Uczniowie, którzy przyjechali do szkoły przed rozpoczęciem zajęć (7.05 – 8.10) 

oczekują na zajęcia pod opieką nauczyciela świetlicy do godziny 8.10. Następnie 

przechodzą na korytarze parteru, I piętra  i oczekują na rozpoczęcie zajęć, gdzie 

pozostają pod opieką nauczycieli dyżurnych. 

2.  Miejsce postoju autobusu szkolnego znajduje się  na placu  od  strony  północno - 

wschodniej przy boisku  szkolnym. 
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3. Do autobusu szkolnego uczniowie, którzy zakończyli zajęcia wchodzą z placu, na 

którym   ustawiają się „ gęsiego”. Zabrania się biegania, rzucania śniegiem lub 

odchodzenia w inne miejsca znajdujące się na terenie szkolnym. 

4. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny odjeżdżający ostatnim kursem w danym dniu 

oczekują pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej. 

5. Jeśli bezpośrednio po zakończeniu zajęć uczniowie nie mają wyznaczonej godziny 

odjazdu autobusem szkolnym oczekują w świetlicy szkolnej  pod opieką nauczyciela 

świetlicy. 

6. Uczniowie i dzieci na odcinku autobus szkolny-szkoła przechodzą zawsze pod opieką 

pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły lub opiekunki, gdzie są 

przekazywane nauczycielowi świetlicy lub nauczycielowi oddziału przedszkolnego. Po  

zajęciach  dzieci są odbierane ze świetlicy i klasy od  nauczyciela  oddziału 

przedszkolnego i razem z pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub 

opiekunką przechodzą do autobusu szkolnego - zgodnie z harmonogramem opieki. 

7. Niedopuszczalne jest aby uczeń, który przyjechał do szkoły  wybrał się w drogę 

powrotną samodzielnie.   

 

§ 4 

 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych  z organizacją dowożenia uczniów,  

opiekun  natychmiast informuje dyrektora szkoły. 

2. W przypadku awarii autobusu szkolnego nauczyciel świetlicy szkolnej sprawuje dalszą 

opiekę nad uczniami dowożonymi. 

3.  O fakcie awarii autobusu informowani są telefonicznie rodzice. 

4.  Sytuacje nieprawidłowego zachowania uczniów w autobusie szkolnym opiekun zgłasza                  

w możliwie najkrótszym czasie  do wychowawców klas. Wychowawca klasy podejmuje 

działania w celu zmiany zachowania ucznia. O każdym nieprawidłowym zachowaniu 

ucznia w autobusie szkolnym informowani są  jego rodzice. Wszystkie dalsze działania 

szkoły mające na celu zmianę zachowania ucznia podejmowane są   we współpracy  

z  rodzicami. 

 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA 

 

1. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w 

niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu osób z autobusu w 

odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w 

przypadku awarii lub wypadku. (Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany 

jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności 

do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom). 

2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad 

dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu pojazdu 

zastępczego 

3. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od 

chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole/przedszkolu oraz od chwili 

odebrania ich ze szkoły/przedszkola do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na 

przystanku w swojej miejscowości. 

4. Opiekun ma obowiązek nadzoru nad bezpiecznym przejściem uczniów przez drogę. 

5. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje 

wychowawcę lub dyrektora szkoły. 
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6. Opiekun odbiera dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III od 

wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły. 

 

OBOWIĄZKI  DOWOŻONYCH 

 

1. Uczniowie i dzieci mają prawo: 

a) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu, 

b) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy, 

c) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu, 

d) opieki w czasie oczekiwania na odwóz autobusem. 

2. Uczniowie dowożeni (przed zajęciami lekcyjnymi lub po zajęciach) mają obowiązek 

oczekiwać na autobus w świetlicy szkolnej lub innych wyznaczonym miejscu do czasu 

odjazdu. 

3. Uczniom zabrania się: 

a) wcześniejszego wychodzenia ze szkoły do autobusu, 

b) wracania do domu pieszo jeżeli jest zapisany jako uczeń dowożony, chyba że 

przedstawił pisemną zgodę na samodzielny powrót do domu. 

4. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna i nie mogą ich 

zmieniać w czasie jazdy. 

5.Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać i niszczyć pojazdu, 

b) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób, 

c) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 

d) używać wulgaryzmów, 

e) stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających, 

f) stać na stopniach autobusu szkolnego. 

6. Uczeń  ma  obowiązek  do  natychmiastowego  zgłaszania  wszystkich  nieprawidłowości 

związanych z dowozem wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły. 

7. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

1. Ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca 

zamieszkania do przystanku autobusowego, aż do momentu wejścia do autobusu. 

2. W przypadku dziecka do lat 7 oczekują z nim na przyjazd autobusu szkolnego i 

przekazują opiekunce. Po zakończonych zajęciach oczekują na przystanku na przyjazd 

autobusu i odbierają dziecko od opiekunki. 

3. W przypadku nie odebrania dziecka na przystanku, wraca ono do szkoły, skąd odbiera 

go rodzic / prawny opiekun/ osoba upoważniona  

4. Są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa 

dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych 

odwozów w poszczególnych trasach.  

5. Ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez dzieci w 

autobusie szkolnym 

 

 

Regulamin przyjęty na zebraniu Rady Pedagogicznej 12.02.2021r. 


