
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŚWIĘCICACH 

  

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły w Święcicach jest Dyrektor Gimnazjum 

w Płochocinie. Opiekę w czasie dowozów i odwozów sprawują nauczyciele świetlicy 

szkolnej wg ich planu zajęć. 

W planie dowozów dyrektor gimnazjum  określa  przystanki dla autobusu szkolnego 

i godziny odjazdów. Wychowawca świetlicy wyznaczony przez dyrektora szkoły ustala 

listę uczniów dowożonych do szkoły. 

2. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu 

obecności wszystkich uczniów. 

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

organizatora miejscu. 

4. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu 

z przystanku odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

5. Dzieci 5 i 6 letnie dojeżdżające  autobusem szkolnym muszą być przyprowadzane 

przez rodziców (opiekunów) na wyznaczony przystanek i osobiście odebrane przez 

rodziców (opiekunów) z tego samego przystanku. 

6. Nauczyciel - opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu 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 nauczycielem-opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych. 

7. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów nauczyciel-opiekun sprawuje 

opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

zapewnienia im pojazdu zastępczego. 

8. Nauczyciel - opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych 

uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili 

odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystankach. 



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

zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń nauczycieli – opiekunów. 

10. W autobusie prowadzony jest wykaz obecności uczniów, w którym  notowany jest fakt 

przejazdu ucznia odrębnie w drodze do szkoły oraz w drodze ze szkoły do domu. 

W wykazie notowane są uwagi dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań 

uczniów. O zapisach dotyczących zachowania uczniów nauczyciel-opiekun autobusu 

szkolnego informuje ustnie wychowawcę klasy, w trudnych przypadkach dyrektora 

szkoły. 

11. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez nauczycieli-opiekunów. 

12. Uczniowie podczas jazdy zobowiązani są stosować zasady kultury osobistej,                     

a w szczególności: 

 kulturalnie odnosić się do wszystkich osób, 

 nie przemieszczać się po autobusie (nie zmieniać zajmowanego miejsca podczas 

jazdy), 

 nie wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody nauczyciela – opiekuna, 

 nie wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

 nie zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwu 

jadących w nim osób, 

 nie żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

 nie rozmawiać z kierowcą. 

13. Uczniowie podczas jazdy mają obowiązek siedzieć na wyznaczonych przez nauczycieli – 

opiekunów miejscach. 

14. Nauczyciel-opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych z przystanku 

do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi 

dyżurującemu, który sprawuje opiekę do czasu rozpoczęcia zajęć szkolnych.  

15. Podczas odwozów nauczyciel-opiekun odbiera uczniów ze szkoły, prowadzi ich do 

autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem notując ich obecność. 

16. Nauczyciele – opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły oraz    

z wychowawcami w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa i poprawy ich zachowania.  

17. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami statutu na zgłoszenia nauczycieli-

opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.  



18. Uczniowie niezapisani w wykazie dowozów mogą być przewożeni autobusem szkolnym 

za zgodą nauczyciela-opiekuna.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

            a) podczas trwania dowozów – nauczyciele-opiekunowie; 

            b) w innym czasie- dyrektor szkoły. 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

                 

Załącznikami do niniejszego regulaminu jest imienny wykaz dzieci dojeżdżających wraz        

z wykazem przystanków i godzin odjazdów, szczegółowy zapis zasad zachowania uczniów 

podczas jazdy autobusem szkolnym oraz zadania nauczyciela - opiekuna 

 

 

 

Przyjął do wiadomości                                                   Zatwierdził : 

 

 

 

 

 

 Zasady zachowania ucznia podczas jazdy autokarem szkolnym: 

  

1. Zawsze stosuj się do poleceń nauczyciela! 

2. Podczas wsiadania i wysiadania nie przepychaj się. 

3. Zajmij wyznaczone miejsce siedzące, przodem do kierunku jazdy. 

4. Nie spaceruj po autokarze podczas jazdy. 

5. Nie otwieraj okien, nie wychylaj się przez nie i nie wystawiaj rąk. 

6. Opakowania po słodyczach, napojach i inne śmieci wyrzucaj do kosza. 

7. W czasie podróży nie wyrzucaj śmieci przez okno. 

8. Powiadom nauczyciela o złym samopoczuciu. 

9. Nie przeszkadzaj kierowcy i kolegom hałaśliwym zachowaniem. 

10. Bez zgody opiekuna nie ruszaj urządzeń w wyposażeniu pojazdu np. rozkładanie 

foteli, regulacja klimatyzacji, oświetlenia. 



11. Punktualnie zgłaszaj się na miejsce zbiórki i nie oddalaj się z miejsca postoju bez 

zgody opiekuna. 

12. Stój spokojnie, nie przepychaj się, nie dobiegaj, nie zbliżaj się nadmiernie do jadącego 

pojazdu.  

13. Dopóki autobus nie zatrzyma się, na przystanku oczekujemy w bezpiecznej odległości 

od krawędzi jezdni. 

14. Wsiadaj do autobusu pojedynczo jeden za drugim, nie przepychając się (najpierw 

wsiadają dzieci młodsze, później dzieci starsze). 

15. Uczniowie, po opuszczeniu autobusu zobowiązani są do odczekania aż autobus 

odjedzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

 

Zadania nauczyciela – opiekuna 

1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas jazdy. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów z autobusu 

po dojeździe do przystanku przy Straży Pożarnej w Święcicach. 

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas przejścia z przystanku OSP do szkoły oraz 

ze szkoły na przystanek przy ul. Zaborowskiej z zachowaniem przepisów bhp. 

 

 

Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń 

1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować 

uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem wyjść 

bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać 

 z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112. 

 


