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REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI  

NAD UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU I ODWOZU  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. 

Skarżyńskiego w Skarżynie jest Gmina Kawęczyn. 

2. Przewoźnikiem jest firma wyłoniona w przetargu przez organ prowadzący 

szkołę to jest Gminę Kawęczyn. Z dowozów i odwozów korzystają 

uczniowie objęci dowozem do szkoły oraz inni uczniowie, którzy w własnym 

zakresie dokonali zakupu biletu. 

3. Dowożeniem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której 

obwodzie dziecko mieszka:  

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

b. 4 km – w przypadku uczniów od klasy V szkoły podstawowej do klasy 

programowo najwyższej.   

4. Szkoła ma obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowozu 

dotyczące zachowań uczniów. 

§ 1 

Uczeń 

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje 

się na liście uczniów dowożonych.  

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć na miejscach 

wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać  

w czasie jazdy. 

3. 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 do tego nieprzeznaczonym, 

rozmawiać z kierowcą, dokonywać zniszczeń w autobusie. 

4. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym 

przez organizatora dowozu miejscu. 
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5. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu 

wsiadania. 

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują 

szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na 

niebezpieczeństwo wypadku. 

7. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie  na 

korytarzu pod klasą oczekują na rozpoczęcie zajęć.  

8. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej 

lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora pod opieką wychowawcy 

świetlicy. 

9. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub 

wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs 

autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym miejscu wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

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

szkolny, zobowiązany jest udać się do sekretariatu szkoły  

i zgłosić swoje spóźnienie w sekretariacie szkoły lub dyrektorowi szkoły. 

11.  Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych  

w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu i kierowcy. 

12.  Powrót ze szkoły uczniów objętych dowozami innym środkiem lokomocji 

może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia złożonego u nauczyciela 

świetlicy (jednorazowego lub stałego) podpisanego przez rodziców 

(opiekunów prawnych). 

§ 2 

Rodzice/opiekunowie prawni 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku 

autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po 

zajęciach z przystanku do domu. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za 

zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusie szkolnym ( w postaci 

przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty 

pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc czasu od zaistniałej 

sytuacji). 
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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. 

§ 3 

Opiekun dowozu/kierowca 

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

2. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest 

opiekun (od chwili wejścia dziecka do autobusu przy dowozie do chwili 

opuszczenia pojazdu przy powrocie do domu). 

3. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych  

w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów 

z autobusu w odpowiednich miejscach. 

4. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca 

niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do organizatora dowozu i dyrektora 

szkoły, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, 

zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego. 

5. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych  

i odwożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili przekazania ich 

szkole, oraz od chwili odebrania ich od nauczyciela świetlicy do chwili 

opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. 

 

6. Po przyjeździe autobusu, opiekun przekazuje uczniów nauczycielowi 

pełniącemu dyżur na dolnym korytarzu. 

 

7. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun 

dowozu informuje ustnie nauczyciela odbierającego uczniów lub dyrektora 

szkoły. 

§ 4 

Nauczyciel dyżurujący/nauczyciel świetlicy 

 

1.  Nauczyciel pełniący dyżur przed lekcjami na korytarzu dolnym 

zobowiązany jest odebrać uczniów od opiekuna dowozu i przejąć nad nimi 

opiekę. 

 

2. Nauczyciel świetlicy prowadzący zajęcia świetlicowe zobowiązany jest: 
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a. po zajęciach  zapewnić uczniom świetlicy opiekę w szatni, 

b. przejąć pod opiekę wszystkich uczniów odwożonych,  

c. wszystkich uczniów odwożonych zaprowadzić do autobusu 

oczekującego przed szkołą, 

d. przekazać uczniów pod opiekę opiekunowi odwozów. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:  

a. podczas trwania dowozów - opiekunowie, 

b. w innym czasie – dyrektor szkoły. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej   

im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego   

                                                                           w Skarżynie   
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ZOBOWIĄZANIE 

 

Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się , a tym samym zobowiązuję syna /córkę  

 

................................................................................................................................  

                                          imię i nazwisko dziecka 

ucznia/uczennicę* klasy ......................... Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. 

Skarżyńskiego w Skarżynie                                                               

dojeżdżającego/-ej)* autobusem szkolnym do Szkoły  w roku szkolnym  ……  

do przestrzegania Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkoły.  

  

…………………………………….. 

….......................................................       ….......................................................... 

Podpis  rodziców/opiekunów prawnych                        Podpis  ucznia /uczennicy 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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ZWOLNIENIE Z POBYTU W ŚWETLICY I ODWOZU AUTOBUSEM 

 

 

Proszę zwolnić mojego syna / córkę)* …………………………………………                               

                                                                         imię i nazwisko ucznia  

ucznia klasy………… Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego                

w Skarżynie   

z powrotu autobusem ze szkoły w dniu/dniach)* ……..…………………………     

                                                                                        data 

 oraz z pobytu w świetlicy po zakończonych lekcjach. 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego/ jej)* 

bezpieczeństwo w drodze do domu. 

 

              ..……………………………………            

                                 

                                                                  …………………………………………   

  podpis rodziców( prawnych opiekunów ) 

                            

 ……………………………………                        

        data i miejscowość                              

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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ZWOLNIENIE Z DOWOZU AUTOBUSEM 

 

 

Proszę zwolnić mojego syna / córkę)* …………………………………………                               

                                                                         imię i nazwisko ucznia  

ucznia klasy…………..………. Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. 

Skarżyńskiego w Skarżynie                                                                                                                                                

z powrotu autobusem ze szkoły w dniu ……..……………………………....  

                                                                                  data 

 Dziecko odebrałem/odebrałam)* w/w dniu o godzinie ………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego/ jej)* 

bezpieczeństwo w drodze do domu. 

 

 

……………………………                          ……………………………………                            

   data i miejscowość                                   podpis rodzica ( prawnego opiekuna ) 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 


