
REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW 

Pkt. 1 

Przepisy Ogólne 

1. Organizatorem przewozu dzieci do i ze szkoły jest organ prowadzący – Miasto i Gmina Wieliczka. 

2. Organizator w porozumieniu z Dyrektorem szkoły określa trasę przewozu. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje harmonogram dowozu i odwozu uczniów, uwzględniając rozkład 

obowiązkowych zajęć szkolnych. 

4. Listę uczniów dowożonych ustala Dyrektor szkoły. Zapisu na listę dokonuje rodzic u wychowawcy 

klasy, poprzez złożenie deklaracji. Do 20 września każdego roku szkolnego lista przekazywana jest 

opiekunowi. 

5. Z przewozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów 

dowożonych i którego rodzice /opiekunowie prawni podpisali i dostarczyli wychowawcy 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podpisanie deklaracji oznacza 

akceptację niniejszego regulaminu. 

6. Niedostarczenie wychowawcy w/w deklaracji jest równoznaczne z  rezygnacją z przewozu ucznia 

do i ze szkoły. W przypadku braku deklaracji uczniowie nie mogą korzystać z dowozu. 

7. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekuna 

autobusowego  dotyczącego negatywnego zachowania uczniów w czasie przewozu. 

Pkt. 2 

Uczeń 

1.Uczniowie klas 4-8 po przyjeździe do szkoły maja bezwzględny obowiązek przejścia do szatni a 

następnie na lekcje. 

2.Uczniowie klas 0-3 po przyjeździe zaprowadzani są do szkoły i przekazywani pracownikowi szkoły. 

3. Uczniowie klas 0-3 oczekują na przyjazd autobusu w świetlicy szkolnej lub wyznaczonym przez 

Dyrektora szkoły miejscu. 

4. W czasie oczekiwania na autobus jak również podczas jazdy autobusem należy zachowywać się 

kulturalnie i spokojnie. 

5. Uczniowie maja obowiązek zachowywać szczególna ostrożność w trakcie podjeżdżanie autobusu 

na przystanek. Kategorycznie zabrania się przepychania i podbiegania do drzwi autobusu. 

6. Po wejściu do autobusu uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez opiekuna autobusowego i 

nie mogą ich zmieniać podczas jazdy. Opuszczają swoje miejsca dopiero po całkowitym zatrzymaniu 

się autobusu. 

 



7. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

- wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna autobusowego 

-wstawać ze swoich miejsc , otwierać okien , zaśmiecać pojazdu 

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

w nim osób 

-żądać zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym, innym niż przystanki wskazane  

w  rozkładzie jazdy 

- rozmawiać z kierowcą 

-dokonywać zniszczeń w autobusie 

- wnosić do autobusu rzeczy zagrażających bezpieczeństwu podczas jazdy. 

8.Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególna ostrożność tak, aby nie 

narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

9.Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie 

oraz do poleceń opiekuna autobusowego i kierowcy. 

10. O złym samopoczuciu podczas jazdy uczeń informuje opiekuna autobusowego. 

11. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych  

 z dowozem : opiekunowi autobusowemu, wychowawcy klasy lub pracownikowi świetlicy. 

 

Pkt.3 

Rodzice /opiekunowie prawni 

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

 z miejsca zamieszkania do przystanku autobusowego aż do momentu wejścia ucznia do autobusu 

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

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

ich dzieci w autobusach ( w postaci zwrotu za koszty poniesione przez przewoźnika w celu 

przywrócenia autobusu do pierwszego wyglądu i użyteczności). 

3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia poniżej  7 roku życia (również ucznia starszego , nie mającego 

zgody na samodzielny powrót do domu), bądź upoważnione przez nich osoby, dziecko przywożone 

będzie do szkoły, skąd po interwencji odbierają go rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich 

upoważnione. 



4.Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są do odbioru dziecka 

bezpośrednio z autobusu na wyznaczonym przystanku. 

 

Pkt.4 

Opiekun autobusowy/kierowca 

1.Opiekun autobusowy ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia 

 do autobusu (z przystanku na którym uczeń oczekuje na autobus) do chwili przekazania ich do 

szkoły. 

Natomiast w drodze powrotnej od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu 

przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości  ( w przypadku uczniów posiadających zgodę 

na samodzielny powrót) lub przekazaniu rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobę przez nich 

upoważnioną ( w przypadku uczniów nie posiadających zgody na samodzielny powrót). 

2. Opiekun autobusowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie oraz upoważniony do egzekwowania 

zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

3. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun autobusowy wraz z kierowcą 

podejmują działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

4.Opiekun autobusowy informuje szkołę o nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie. 

 

 

 

 

 

 


