
REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW  

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KILI ŃSKIEGO W KRAPKOWICACH  

 

I INFORMACJE OGÓLNE 

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

uczniów dojeżdżających. 

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie ich 

mogą zmieniać w czasie jazdy. 

3. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

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

przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

5. 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 przystanku w swojej miejscowości.  

6. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek: 

- punktualnie zgłaszać się na przystanku kilka minut przed wyznaczonym odjazdem 

autobusu; 

- dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów; 

- nie utrudniać pracy kierowcom;  

- zgłaszać opiekunowi wykroczenia i przestępstwa popełnione w czasie podróży autobusem; 

7. Uczniom nie wolno podczas jazdy: 

- spacerować po autobusie, otwierać okien, wyrzucać przez okno żadnych przedmiotów, 

zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenie autobusu; 

- zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nich osób; 

- wszczynać awantur, bójek, używać słów wulgarnych grozić innym uczestnikom podróży; 

- przewozić materiałów łatwopalnych; 

- żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym; 

- rozmawiać z kierowcom; 

8. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły oraz                                   

z wychowawcami uczniów dojeżdżających. 

9. Uczniowie nie wpisani na listę osób dojeżdżających mogą być przewożeni tylko za zgodą 

opiekuna pod warunkiem wolnych miejsc; 



10. Niniejszym regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkich uczniów 

dowożonym.  

II OBOWI ĄZKI OPIEKUNÓW 

1.Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych                     

w niniejszym regulaminie (Załącznik nr 1).  

2. Dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie/busie w sposób nie grożący kontuzją 

(twarzą w kierunku jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu, przemieszczać się                     

w czasie jazdy), 

3. Nie  wypuszczać uczniów przed dojazdem do szkoły, 

4. Należy odprowadzić podopiecznych z autobusu/ busu do szkoły i uniemożliwi ć 

opuszczenie terenu szkoły, 

5.Decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego 

wyznaczonych.  

6. Po zatrzymaniu się autobusu/busu na przystanku opiekun jest zobowiązany sprawdzić czy 

uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy i jeśli są uczniowie, którzy 

muszą przejść na drugą stronę ulicy opiekun przeprowadza ich, 

7. Wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych w autobusie należy 

natychmiast zgłaszać koordynatorowi lub dyrekcji szkoły. 

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

dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu 

zastępczego. 

9. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję co do dalszego postępowania  w razie 

awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.  

10. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do 

autobusu do momentu wejścia do szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po opuszczeniu 

szkoły, do momentu opuszczenia autobusu/busu przez ucznia na przystanku w swojej 

miejscowości. 



11. W przypadku samowolnego oddalenia się podopiecznych zgłasza ten fakt  

koordynatorowi, dyrektorowi szkoły lub innej upoważnionej osobie. 

12. Opiekunowie autobusu/busu szkolnego zobowiązani są do podporządkowania się 

poleceniom koordynatora dowozów w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania 

ucieczek ze szkoły. 

13. Opiekunom nie wolno palić papierosów w obecności uczniów.  

III POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik. 

2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi 

odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając na uwadze 

przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo przewozowe i Prawo o ruchu drogowym. 

3. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub innym 

środkiem komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane 

z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły.7 

4. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd 

autobusu odpowiadają rodzice. 

5. Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem dowozu na godzinach wychowawczych, 

rodzice na zebraniach klasowych. (Załącznik nr 2). 

6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego 

nieprzestrzeganie.  

7. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać  

wprowadzone przez organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych  

uczniów, dyrektorów szkół i opiekunów dowozu.  

 

............................................      ............................................ 
              (data i podpis opiekuna)                     (data i podpis dyrektora szkoły) 
  



 

                                                               Załącznik nr 1 

                                                               Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu …………………………………………  

zapoznałem (am) się z treścią Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie 

dowozu i odwozu z Zespołu Szkół  im. Jana Kilińskiego zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

Nazwisko i imię opiekuna…………………………………………………………….. 

data, podpis opiekuna: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Zapoznałem (am) się z treścią Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie 

dowozu i odwozu z Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego zobowiązuję się do jego 

przestrzegania: 

 

Klasa……. 

lp imię i nazwisko data podpis uwagi 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

Zapoznałem (am) się z treścią Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie 

dowozu do szkół i odwozu z Zespołu Szkół im. Jana Kili ńskiego w Krapkowicach 

zobowiązuję się do jego przestrzegania: 

Klasa……. 

lp imię i nazwisko 

rodzica/prawnego opiekuna 

data podpis uwagi 

     

     

     

     

     

     

 

 


