
3. REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW  

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów 

dojeżdżających. 

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

3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać 

w czasie jazdy oraz stosują się do poleceń i uwag opiekuna autobusu. 

4. W autobusie nie wolno krzyczeć, używać wulgaryzmów, przepychać się, zmieniać zajmowanego 

miejsca podczas jazdy, śmiecić. Zabrania się otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek 

przedmiotów przez okna. 

5. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić 

siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

7. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły kursami zgodnie ze swoim planem lekcji i zgodnie z nim wyjeżdżają. 

8. Jeśli z zastępstw doraźnych wynika, że klasa zostaje zwolniona np. z ostatniej lekcji, wówczas 

uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy. 

9. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem (wcześniejszym lub późniejszym), jeżeli w autobusie 

są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia klasy w zastępstwach doraźnych lub udziale uczniów 

w zajęciach dodatkowych. 

10. Z powodów rodzinnych i sytuacjach nagłych na pisemną prośbę rodzica uczeń może wrócić do domu 

kursem wcześniejszym lub późniejszym, jeżeli w autobusie jest wolne miejsce. 

11. Powrót ze szkoły po zajęciach pozalekcyjnych innym środkiem lokomocji może nastąpić tylko na 

podstawie pisemnego zwolnienia złożonego u wychowawcy/nauczyciela świetlicy lub w sekretariacie 

szkoły (jednorazowego lub stałego) podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

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

bezpośrednio na lekcje. 

13. Uczniowie wracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej i wychodzą ze szkoły do 

autobusów tylko pod opieką nauczyciela świetlicy. 

14. Za bezpieczeństwo uczniów w autobusie odpowiada opiekun za szkolnego autobusu (od chwili wejścia 

dziecka do autobusu przy dowozie do chwili opuszczenia pojazdu przy powrocie do domu). 

15. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do miejsca zamieszkania 

odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

16. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia napisanego przez 

rodzica/prawnego opiekuna. 

17. Wszystkie zwolnienia uczniów z dowozu autobusem będą przechowywane do końca roku szkolnego. 

18. Opiekunowie szkolnego autobusu informują szkołę o nieprawidłowym zachowaniu uczniów w 

autobusie. 

19. Za zniszczenia wyposażenia autobusu finansowo odpowiada rodzic/prawny opiekun ucznia. 



20. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje w formie kar przewidzianych w prawie 

szkolnym (Statut Szkoły, WZO). 

 

 

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. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub innym środkiem 

komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z tym przewozem 

oraz bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły. 

4. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu 

odpowiadają rodzice. 

5. Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem dowozu na godzinach wychowawczych, rodzice na 

zebraniach klasowych. 

6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie. 

7. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone przez 

organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych uczniów, dyrektorów szkół i opiekunów 

dowozów. 

 

 


