
REGULAMIN  DOWOZU UCZNIÓW 

AUTOBUSEM SZKOLNYM  DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SZTUTOWIE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Organizatorem dowozu uczniów do szkoły na terenie gminy jest Urząd Gminy w Sztutowie. 

2.Dowóz organizowany jest dla uczniów dojeżdżających  do Szkoły Podstawowej w Sztutowie. 

3.Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusów szkolnych, ustala listę 

uczniów dowożonych w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

4.Uczniowie wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko na wyznaczonych przystankach. 

5.Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusu oraz powracających do domu po 

przyjeździe do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni dzieci 

dowożonych. 

6. Uczeń poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu rodzic/prawny opiekun lub osoba uprawniona przez 

rodzica/opiekuna prawnego. 

7.Uczeń dowożony wraca do domu pierwszym kursem po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub zajęć 

dodatkowych. 

8. Uczeń może wrócić późniejszym kursem do domu jeżeli przedstawi wychowawcy świetlicy pisemną 

zgodę rodzica/prawnego opiekuna. 

9.Każdy uczeń dojeżdżający przyjeżdża do szkoły i po zajęciach wraca do domu autobusem szkolnym,  

chyba że przedłożył pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna aby skorzystał z innego środka lokomocji 

np. roweru, samochodu osobowego, czy też wrócił pieszo. 

 

10.Czas przyjazdu autobusu podany na rozkładach jazdy jest orientacyjny z uwagi na zmieniające się 

warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze, czy też możliwą awarię autobusu. 

 

11.Uczniowie zobowiązani są być punktualnie na wyznaczonych przystankach. 

 

12.W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku max 20 min, po czym wracają do 

domu. 

 

13. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć w 

związku  z nieobecnością nauczyciela uczniowie dojeżdżający oczekują na odwóz w świetlicy. 

 

 

 

 



Rozdział I 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

1.Każdy uczeń dojeżdżający do szkoły ma prawo: 

- do dojazdu do szkoły w ramach zorganizowanego przez organ prowadzący dowozu, 

- do odjazdu ze szkoły nie później niż jedną godzinę po zakończeniu zajęć. 

2. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w 

niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

3.Czekajac na autobus szkolny uczeń zachowuje się kulturalnie, spokojnie, w sposób, który nie zagraża 

bezpieczeństwu jego i innych. 

4. Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się zatrzyma. Dopiero wtedy, gdy 

opiekun otworzy drzwi, uczeń podchodzi do autobusu i wchodzi do środka. 

5.Po wejściu do autobusu, uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna lub inne wolne miejsce 

siedzące. Jeżeli takich miejsc nie ma, uczeń stoi spokojnie trzymając się poręczy, uchwytów. 

6.Uczeń powinien słuchać opiekuna w autobusie, kulturalnie odnosić się do wszystkich osób oraz 

pomagać młodszym dzieciom. 

7. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

-wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, drzwi,  zaśmiecać pojazdu, 

- zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w 

nim osób. 

- żądać zatrzymania autobusu w miejscu nie wyznaczonym,  

- rozmawiać z kierowcą, 

- niedozwolone jest zbyt słuchanie muzyki z telefonu komórkowego, filmowanie, fotografowanie i 

nagrywanie osób przebywających w autobusie 

- dokonywać zniszczeń w autobusie. 

8.Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie do świetlicy szkolnej lub 

bezpośrednio na lekcje. 

9.W przypadku gdy, uczeń spóźni się na odwóz ( dotyczy tylko odwozu), zobowiązany jest on do udania 

się do świetlicy szkolnej i pojechania następnym kursem (jednym z czterech odwozów). Jeżeli spóźni się 

na ostatni odwóz wówczas ten fakt zgłasza wychowawcy świetlicy. Wychowawca powiadamia 

rodziców/opiekunów, którzy muszą odebrać ucznia ze świetlicy na swój koszt. 

10. Uczeń dojeżdżający nie może samodzielnie opuścić terenu szkoły (do świetlicy środowiskowej, 

biblioteki środowiskowej,  sklepu, na pocztę, do koleżanki, kolegi itp.) jeżeli nie posiada pisemnej zgody 



rodzica/opiekuna na wyjście poza teren (zgoda musi zawierać datę, cel wyjścia, którym odwozem 

powrót). 

11.Uczeń dojeżdżający wysiada w miejscu zameldowania na przystanku jemu przypisanym. Jeżeli 

rodzic/opiekun napisze pisemną prośbę o wysadzenie ucznia na innym przystanku tylko wtedy opiekun 

może na to przystać (prośba musi zwierać datę, nazwę miejsca przystanku na którym ma wysiąść uczeń). 

12.W drodze powrotnej po wyjściu z autobusu uczniowie czekają, aż odjedzie autobus szkolny i dopiero 

idą do domu pamiętając o przepisach ruchu drogowego: 

5 zasad przechodzenia przez jezdnię: 

- 1.Zatrzymaj się na skraju jezdni ! 

- 2.Spójrz w lewo ! 

- 3.Spójrz w prawo ! 

- 4.Jeszcze raz spójrz w lewo ! 

- 5.Jezdnia wolna – przechodź ! 

Chodź prawą stroną chodnika ! 

Chodź poboczem po lewej stronie jezdni ! 

Uważaj, przechodząc przez jezdnię ! ( 5 zasad) 

Nie baw się na jezdni ! 

Przechodź przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach ! 

Nie przebiegaj przez jezdnię ! 

Zachowuj się grzecznie na przystankach i w autobusie ! 

Czekaj w wyznaczonym miejscu na przyjazd autobusu w odpowiedniej odległości od ulicy – zachowując 

ostrożność ! 

13.Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany: 

- ustnym upomnieniem opiekuna, 

- powiadomieniem wychowawcy klasy o niestosownym zachowaniu, 

- wpisaniem uwagi do dziennika, 

 - rozmową z dyrektorem, 

- wezwaniem rodzica/opiekuna na rozmowę do szkoły, 

- wykluczeniem czasowym lub stałym z dowozu autobusem szkolnym. 



Rozdział II 

RODZICE/OPIEKUNOWI PRAWNI 

 

1.Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z 

miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do pojazdu oraz dzieci 

powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia z autobusu. 

2.Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez 

dzieci w autobusach ( w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty 

pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej szkody). 

3.Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba zobowiązana 

jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź 

upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły skąd po interwencji odbierają go 

rodzice. 

Rozdział III 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA/KIEROWCA 

1. Autobus odjeżdża z przystanku o ustalonej godzinie w rozkładzie jazdy (przywozy, odwozy). 

2. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie. Jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu: 

- dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie grożący kontuzją( twarzą w kierunku 

jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu, przemieszczać się w czasie jazdy) 

- decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu osób w miejscach uprzednio do tego wyznaczonych, 

- po zatrzymaniu autobusu na przystanku opiekun jest zobowiązany sprawdzić czy uczniowie mogą 

bezpiecznie opuścić pojazd 

- wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych w autobusie, zgłasza kierownikowi 

świetlicy lub dyrekcji szkoły. 

3.W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, 

zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego. 

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu, do 

momentu opuszczenia autobusu przez ucznia w szkole czy też na przystanku w swojej miejscowości. 

5.Opiekunowie zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom kierownika świetlicy w zakresie 

prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania. 

 

 



Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim dojeżdżającym uczniom oraz ich 

rodzicom/opiekunom prawnym. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: 

- podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą 

-  w innym czasie dyrektor szkoły lub kierownik świetlicy. 

3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego 

nieprzestrzeganie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Do regulaminu dowozów uczniów do szkoły i ze szkoły w Sztutowie 

 

 

BEZPIECZNA DROGA DZIECKA DO SZKOŁY I ZE SZKOŁY 

 

Zakres obowiązków dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym do szkoły w Sztutowie. 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Pamiętaj ! Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa. 

Zapoznałem/łam się z zakresem obowiązków – regulaminem dowozów 

Data ………………………… 

KLASA 

Imię i nazwisko Podpis ucznia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Do regulaminu przewozu uczniów do szkoły i ze szkoły w Sztutowie 

 

………………………………………………………….. 

(Miejscowość, data)  

ZOBOWIĄZANIE 

(rodzic/opiekun prawny) 

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

…………………………………………………………………………………, ucznia /uczennicę klasy……………………………, 

Dojeżdżającego/ej autobusem do szkoły w Sztutowie w roku szkolnym 2018/2019 do przestrzegania 

Regulaminu dowozu uczniów na terenie Gminy Sztutowo. 

 

…………………………………………………………….. 

( podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


