
 

REGULAMIN DOWOZÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ 

 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest dyrektor. Organizator dowozów określa w planie 

dowozów przystanki dla autobusu szkolnego. 

2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły.  

3. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów. 

4. Uczniowie wsiadają/ wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miej-

scu. 

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

do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

6. 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 au-

tobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierza-

jące w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania 

strat materialnych. 

7. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi 

uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego. 

8. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia 

do autobusu do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. 

9. Dzieci do 7. roku życia odbierane są na przystankach przez rodziców/opiekunów prawnych. 

W przypadku braku osoby odbierającej, dziecko przywożone jest ponownie do szkoły.   

10. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosowania się do zasad zawartych 

w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

11.  Uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez opiekunów. 

12.  Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, 

b) wstawać ze swoich miejsc, zaśmiecać pojazd, 

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących 

w nim osób, 

d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonych 

e) rozmawiać z kierowcą, 

f) stosować przemoc wobec innych osób dojeżdżających, 

g) stać na stopniach autobusu, 

h) otwierać drzwi w czasie jazdy. 

13.  Uczeń ma obowiązek: 



a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom i prośbom: opiekuna w autobusie, kierow-

cy, nauczyciela świetlicy oraz nauczycieli dyżurujących, 

b) znać godziny odjazdów autobusów,  

c) po opuszczeniu autobusu udać się i przebywać na terenie szkoły.   

14. Za zniszczenia spowodowane w autobusie odpowiada uczeń, który tego dokonał. 

15. Osoba sprawująca opiekę w autobusie oraz kierowca autobusu nie odpowiada za spóźnienie 

ucznia. 

16. W razie wystąpienia jakiegoś problemu, uczeń informuje opiekuna lub kierowcę. 

17. Podczas odwozów osoba dyżurująca nadzoruje prawidłowość  wsiadania do autobusu szkolnego 

i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem. 

18. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas 

w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy 

ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły. 

19. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów 

dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. 

20. Dyrektor szkoły, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem informuje o planowych zmianach 

w godzinach dowozu uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.  

21. Uczniowie niebędący na liście dowozów lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym autobu-

sem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

22. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez wychowawcę klasy wszystkim uczniom dowożo-

nym oraz rodzicom tych dzieci. 

Wprowadzone procedury na czas zagrożenia epidemicznego: 

 

1. Przewozami szkolnymi objęci są uczniowie od 5. roku życia. 

2. Z przewozów szkolnych korzystają  tylko osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaź-

nej. 

3. W przewozach szkolnych zapewnione są środki do dezynfekcji rąk.   

4. Wszyscy uczniowie jadący autobusem szkolnym stosują się do poleceń opiekuna.  

5. Po opuszczeniu autobusu szkolnego kierowca dezynfekuje wszystkie poręcze i miejsca dotykane 

przez uczniów. 

6. Wszystkie przypadki podejrzenia choroby kierowane są do opiekuna.  

 

  

Dyrektor Szkoły  


