
Regulamin sprawowania opieki nad uczniami 

w czasie dowozu i odwozu ze szkoły 

  w Zespole Szkół w Czeszowie. 

 

Na podstawie art.17 ust3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz.U z 

2004r. nr256, poz2572 z późniejszymi zm.) w związku z art.31 ustawy z dnia 8marca 1990r. o 

samorządzie gminnym(tj.Dz.U. z 2001r.Nr142, poz1591 z późn. Zm.) 

 

Postanowienia ogólne 

1.Dowóz organizowany jest dla uczniów Zespołu Szkół w Czeszowie zamieszkałych w 

Złotowie, Trzęsowicach, Złotówku i Stanięcicach. 

2. Uczniowie wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym miejscu. 

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

przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci dowożonych. 

4. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu prawny opiekun. W przypadku braku 

opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły, skąd odbierają go rodzice. 

5. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone w autobusie przez ucznia i są zobowiązani do pełnego jej naprawienia. 

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

wychowawcy lub opiekuna. 

7. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowożenia 

dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań  uczniów. W braku reakcji rodziców na 

powtarzające się negatywne zachowania uczniowi może zostać odmówione prawo 

korzystania z dowożenia. 

 

 

 

 

 



Prawa i obowiązki uczniów. 

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

zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

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

3. Czekając na autobus szkolny uczeń zachowuje sią kulturalnie, spokojnie, w sposób, który 

nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych. 

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

miejsce. 

5. Uczeń oczekuje na odwóz w wyznaczonym miejscu. 

6. Do autobusu uczeń wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna. 

7. Niedopuszczalne jest, aby uczeń: 

 Wychodził z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd, 

 Bil się z kimkolwiek, naruszał czyjąś nietykalność, 

 Zmienil miejsce bez zgody opiekuna, 

 Przywłaszczył sobie rzecz, która do niego nie należy, 

 Nie zachowywał porządku w autobusie szkolnym, 

 Traktował opiekuna lub kierowcę bez należytego szacunku. 

 

8. Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego podczas przewozu niezgodnie z jego 

podstawowym przeznaczeniem(zbyt głośne używanie dzwonka, głośne słuchanie muzyki, 

filmowanie i fotografowanie lub nagrywanie). 

9. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany: 

 Ustnym upomnieniem opiekuna, 

 Powiadomieniem wychowawcy klasy, 

 Wpisaniem uwagi do dziennika, 

 Rozmową z dyrektorem, 

 Wezwaniem rodziców/prawnych opiekunów, 

 Wykluczeniem czasowym lub stałym z dowozu autobusem. 

 

 

 



Obowiązki opiekunów. 

1. Opiekun jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w 

następujący sposób: 

 Dopilnować , aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie grożący 

kontuzją, 

 Należy odprowadzić podopiecznych z autobusu do szkoły i po zakończonych 

lekcjach odebrać uczniów od wychowawców i odprowadzić na miejsce 

odjazdu autobusu, 

 Decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego 

wyznaczonych, 

 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 

przeprowadza ich , 

 Wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych w 

autobusie należy natychmiast zgłaszać dyrekcji szkoły. 

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

dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu 

zastępczego. 

3. Opiekun wspólnie z kierowca podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w 

razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 

4. 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 przez ucznia na przystanku w 

swojej miejscowości.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd 

autobusu odpowiadają rodzice. 

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

rodzice na zebraniach klasowych. 

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego 

nieprzestrzeganie. 

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

wprowadzone na wniosek rodziców dowożonych uczniów, dyrektora szkoły i 

opiekunów dowozu. 

Przyjęty 26 czerwca 2013roku. 


