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REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW  

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ŁĄCZNIE 

Z przewozów autobusem szkolnym korzystają uczniowie, których droga do 

szkoły zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 14a 

ust. 3, art.17 ust. 1, 2, 3 przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV lub 4 km w 

przypadku uczniów klas V-VI. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem dowozu uczniów do szkoły jest Gmina Morąg.  

2. Dowóz organizowany jest dla uczniów dojeżdżających i odwożonych 

autobusami do szkoły. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających 

z przystanku do domu, po przybyciu do swojej miejscowości z przystanku, 

odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci dowożonych.  

4. Szkoła  ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów do czasu 

przekazania ich opiekunowi autobusu oraz po odebraniu uczniów od opiekuna 

autobusu- na terenie szkoły, przy głównym wejściu. 

5. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu prawny opiekun. 

6. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego 

tylko za zgodą rodzica/ prawnego opiekuna wyrażoną na piśmie. 

7. Uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność 

materialną za szkody wyrządzone w autobusie przez ucznia i są zobowiązani 

do pełnego jej naprawienia w terminie uzgodnionym z właścicielem autobusu. 

8. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów 

dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.  
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II. PRAWA UCZNIA W CZASIE DOWOZU 

  

1. Każdy uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego 

w Łącznie  ma prawo do:  

1) bezpiecznego dojazdu do szkoły w ramach zorganizowanego przez organ 

prowadzący dowozu, 

2) bezpiecznego odjazdu ze szkoły do domu po zakończeniu zajęć.  

 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA W CZASIE DOWOZU 

 

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym, ze względu na bezpieczeństwo, 

mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie.  

2. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko w miejscu 

ustalonym przez organizatora dowozu, pod nadzorem opiekuna autobusu. 

3. Uczniowie powinni stawić się na przystanku  co najmniej 5 minut przed 

planowanym odjazdem autobusu. 

4. Czekając na autobus szkolny uczeń zachowuje się w sposób, który nie zagraża 

bezpieczeństwu jego i innych osób. 

5. Autobus nie czeka na spóźnionych uczniów.  

6. Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się 

zatrzyma; dopiero wtedy, gdy opiekun otworzy drzwi, uczeń wchodzi do 

środka.  

7. Po wejściu do autobusu uczeń zajmuje miejsce siedzące  - na końcu autobusu 

mogą siedzieć uczniowie tylko wtedy, gdy wszystkie inne miejsca są zajęte 

oraz gdy wyrazi na to zgodę opiekun. 

8. Jako pierwsi do autobusu wsiadają uczniowie najmłodsi oraz uczniowie 

z  niepełnosprawnością. 

9. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

1) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, 

2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 
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3) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny bądź stwarzający 

zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

4) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

5) rozmawiać z kierowcą, 

6) dokonywać zniszczeń w autobusie, 

7) traktować opiekuna i kierowcy bez należytego szacunku (lekceważenie, 

odmawianie wykonania polecenia, itp.), 

8) filmować, fotografować i nagrywać osób przebywających w autobusie.  

10. Wysiadając z autobusu na przystanku, każdy uczeń czeka do momentu 

odjazdu autobusu i dopiero wtedy może udać się w kierunku miejsca 

zamieszkania. 

11. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany:  

1) ustnym upomnieniem opiekuna,   

2) powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu, 

3) wpisaniem uwagi do zeszytu uwag,  

4) rozmową z dyrektorem,   

5) wezwaniem rodziców na rozmowę do szkoły, 

6) obniżeniem oceny zachowania   

 

IV. RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI 

 

Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez 

niego osoba zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku.  

 

V. OBOWIĄZKI OPIEKUNA AUTOBUSU 

  

1. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie. Jest zobowiązany zapewnić 

bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w następujący sposób:  

1) 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),  
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2) nie wolno wypuszczać uczniów przed dojazdem do szkoły,  

3) należy odprowadzić podopiecznych z autobusu do szkoły,  

4) po zatrzymaniu się autobusu 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 ich przeprowadza,  

5) wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania uczniów 

przewożonych w autobusie należy natychmiast zgłaszać Dyrektora Szkoły.  

 

2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje 

opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

przybycia pojazdu zastępczego, o każdym takim zdarzeniu informuje się 

Dyrektora Szkoły. 

3. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję, co do dalszego 

postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych 

okoliczności.   

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia 

do autobusu w rodzinnej miejscowości ucznia do momentu wejścia do 

szkoły oraz od chwili odebrania uczniów z budynku szkoły, do momentu 

opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w miejscowości, w której 

uczeń wsiadł.  

5. W przypadku samowolnego oddalenia się podopiecznych zgłasza ten fakt 

Dyrektora Szkoły.  

6. Opiekunowi nie wolno palić papierosów w obecności uczniów.   

7. Opiekunowie powinni powstrzymywać się od używania wulgarnego 

słownictwa w czasie transportu uczniów.  

8. Zgłaszają wszelkie niewłaściwe zachowania uczniów do Dyrektora Szkoły lub 

nauczycieli. 
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

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.  

3. Uczniowie i rodzice zostają zapoznani z regulaminem dowozu na godzinach 

wychowawczych, rodzice na zebraniach klasowych. Regulamin dowozów jest 

dokumentem dostępnym na stronie internetowej Szkoły.  

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za 

jego nieprzestrzeganie.   

5. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą 

zostać wprowadzone przez Szkołę na wniosek rodziców dowożonych uczniów, 

Dyrektora Szkoły, przewoźników, opiekunów dowozu.   

 

 

  

Regulamin opracowały:      
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Załącznik nr 1  

  

Oświadczenie  

  

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

z treścią „Regulaminu dowozów i odwozów uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie”. 

 Zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

  

  

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

                                                               Imię i nazwisko  rodzica/ opiekuna  

                                       

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

                                                                         Imię i nazwisko ucznia 
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Załącznik nr 2   

Zapoznałem (am) się z treścią „Regulaminu dowozów i odwozów uczniów 
ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie”. 

Zobowiązuję się go przestrzegać.  

 

Lp. Klasa ………..  

 Nazwisko i imię ucznia  Data  Podpis  

1.        

2.        

3.        

4.         

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.    

21.    
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