
 REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW  

 W GMINIE MIŁORADZ 

 Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Gmina Miłoradz. 

1) Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod opieką wyznaczonego opiekuna dowozu. 

2) Opiekun dowozu w autobusie szkolnym jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów: 

a)  od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania 

ich szkole, 

b)  od chwili odebrania ich z przystanku pod szkołą do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na 

przystanku w miejscu jego zamieszkania 

3) za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie 

do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. Rodzice dzieci sześcioletnich i młodszych 

mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z autobusu dowożącego je do szkoły.  

4) Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni. 

5) Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero po odjeździe 

autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

6) Opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów od nauczyciela dyżurnego, wyznaczonego przez dyrektora 

szkoły. 

7) Uczniowie zajmują w autobusie miejsca siedzące wskazane przez opiekuna.  

8) Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w 

niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

9) Uczniom podczas jazdy i przebywania w autobusie nie wolno:  

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

b)  wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

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

d)  żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

e)  rozmawiać z kierowcą. 

f) używać słów powszechnie uznawanych za wulgarne  

g)  stosować przemocy fizycznej lub psychicznej – wszelkie formy naruszania nietykalności cielesnej bądź 

godności osobistej opiekuna, innych uczestników dowozu.  

h) wnoszenia do autobusu przedmiotów niebezpiecznych tj. noży, zapalniczek, środków łatwopalnych. W 

wypadku ich posiadania opiekun jest uprawniony do zabezpieczenia wskazanych rzeczy i 

przekazania ich szkole lub policji 

10) Dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni, w terminie do 28 sierpnia każdego roku przekazuje 

organizatorowi: 

a) listę dowożonych uczniów, zawierającą adresy i ich miejsca zamieszkania, 

b) planowane godziny przyjazdu i odjazdu ze szkoły, zgodnie z rozkładem zajęć 

11)  Organizator dowozu do końca sierpnia przygotowuje plan dowozów, w którym określa:  

a) przystanki, na których autobus zatrzymuje się,  

b) godziny odjazdów z wyznaczonych miejsc.  

12) Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom. 

13) Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu przez 

opiekuna autobusu obecności wszystkich uczniów, którzy mają obowiązek stawienia się w wyznaczonym 

miejscu pięć minut przed odjazdem.  

14) Uczniowie każdej szkoły wsiadają / wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora 

miejscu. 

15) Organizator współpracuje z dyrektorami szkół w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz 

wyeliminowania ucieczek ze szkoły. 

16) W wypadku negatywnych zachowań uczniów obowiązują następujące zasady: 

 Pisemne poinformowanie szkoły o zdarzeniu przez opiekuna  

 Rozmowa z wychowawcą i odnotowanie zdarzenia w kategoriach ocen z zachowania 

 Upomnienie dyrektora szkoły i poinformowanie rodziców  



17) Ucznia nie wolno pod żadnym pozorem usunąć z autobusu podczas trwania dowozu. W wypadku kiedy 

zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu jego i innych uczniów, i nie reaguje on na polecenia opiekuna, 

kierowca zatrzymuje autobus i powiadamia policję o zdarzeniu. 

18) Jeżeli dowozy szkolne realizowane są jako planowe kursy (na bilety płatne) za porządek i bezpieczeństwo w 

autobusie odpowiedzialny jest kierowca autobusu. O ewentualnych negatywnych zachowaniach uczniów w 

czasie dowozów kierowca informuje szkołę lub rodziców. 

19) Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do 

pokrycia kosztów naprawy. 

20) Właściciel firmy realizującej dowozy szkolne odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie kierowców w 

autobusie ze szczególnym uwzględnieniem: 

 nie używania wulgaryzmów wobec uczniów oraz w rozmowach z innymi pasażerami 

 nie palenia papierosów w autobusie w czasie realizacji dowozów szkolnych 

21) Dyrektorzy szkół, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, informują organizatora o planowanych 

zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany 

powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są 

szkolnym autobusem. 

22) Uczniowie niezapisani na listę uczniów dowożonych lub inne osoby mogą być przewożone szkolnym 

autobusem tylko za zgodą opiekuna, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Uczeń dowożony może wrócić 

do domu innym kursem autobusu  tylko za zgodą rodziców i poinformowaniu wychowawcy, pedagoga, lub 

dyrektora szkoły. 

23) Niniejszy regulamin przedstawiany jest wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom przez 

dyrektorów szkół najpóźniej we wrześniu, w dniu rozpoczęcia każdego roku szkolnego. 

 

24) W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

a) podczas trwania dowozów - opiekunowie i kierowcy autobusu; 

b) w innym czasie - organizator dowozów. 

 

 

           


