
 

Regulamin dowożenia uczniów  

 Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  

w Siennicy Różanej 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem dowozu uczniów jest Szkoła Podstawowa w Siennicy 

Różanej. 

2. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusu szkolnego, godziny 

odjazdów, ustala listę uczniów dowożonych do szkoły.  

3. Z dowozów i odwozów korzystają uczniowie objęci dowożeniem oraz inni 

uczniowie, którzy w własnym zakresie dokonali zakupu biletu. 

4. Dowożeniem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której 

obwodzie dziecko mieszka przekracza:  

a) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej  

i oddziałów przedszkolnych, 

b) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.  

5. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie 

dowozów. 

6. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie ze statutem    na zgłoszenia 

opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów 

dowożonych. 

§ 1 

Uczeń 

1. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach 

wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać  

w czasie jazdy. 

2. Uczeń ma prawo do:  

     a)  zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu,  

     b)  zapewnienia bezpieczeństwa w czasie jazdy,  

     c)  zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu, 

     d)  opieki w czasie oczekiwania na odwóz. 

 



3.  Uczeń ma obowiązek:   

a)  bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia osoby sprawującej opiekę   

w czasie przewozu oraz  nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami 

oczekującymi na odwóz, 

b)  przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie 

oczekiwania na odwóz,                                   

c) wsiadać i wysiadać tylko w czasie postoju  autobusu  oraz w sposób 

      nie uciążliwy dla innych podróżnych. 

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:  

  a) wstawać ze swoich miejsc, otwierać samowolnie okien w czasie podróży,    

wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, zaśmiecać i niszczyć 

pojazdu, 

  b) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający   

zagrożenie  bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

       c)   żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 

       d)  rozmawiać z kierowcą.   

4. Kategorycznie zabrania się uczniowi oddalania się od grupy bez zgody 

nauczyciela, opiekuna.                                                                                                                            

5. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na lekcje. 

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują 

szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na 

niebezpieczeństwo wypadku. 

7. W przypadku ( dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus 

szkolny, zobowiązany jest udać się do sekretariatu szkoły  

i zgłosić swoje spóźnienie pracownikowi administracyjnemu lub dyrektorowi 

szkoły. 

§ 2 

Rodzice/opiekunowie prawni 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku 

aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach 

z przystanku do domu. 



2. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu prawny opiekun.              

W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły, skąd 

odbierają go rodzice. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za 

zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych.  

4. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót 

ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, 

odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na 

poszczególnych trasach. 

§ 3 

Opiekun dowozu/kierowca 

1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. 

2. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych  

i odwożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili przekazania ich 

szkole, oraz od chwili odebrania ich od nauczyciela do chwili opuszczenia 

autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. 

3. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych  

w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu do autobusu i 

wypuszczeniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach. 

4. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca 

niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do organizatora dowozu oraz 

przewoźnikowi. Opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, 

zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego. 

5. Po przyjeździe opiekun przekazuje uczniów nauczycielowi pełniącemu 

dyżur. 

 

6. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun 

dowozu informuje ustnie nauczyciela odbierającego uczniów lub dyrektora 

szkoły. 

§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:  

a) podczas trwania dowozów - opiekunowie, 

b) w innym czasie – dyrektor szkoły. 



                                                      

Zasady obowiązujące w trakcie dowożenia uczniów  

Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej  

w czasie epidemii COVID – 19. 

 

1. W oparciu o § 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r. 

ustala się, że można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 

wynosi 100% liczby miejsc siedzących. 

2. Uczniowie, opiekunowie dowozów  i kierowcy zobowiązani są do 

zakrywania ust i nosa. 

3. Przejazdy są dostępne tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Synów 

Pułku w Siennicy Różanej uprawnionych do dowożenia, a także dla 

uczniów szkoły, którzy wykupią bilet. 

4. Przewoźnik zapewnia płyn do dezynfekcji. 

5. Autobus poddany będzie dezynfekcji każdego dnia. 

6. Zaznacza się, że wobec konieczności sprostania wytycznym GIS i MEN z 

korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. 

 

 


