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Regulamin 
Dowożenia uczniów do szkół i odwożenia po odbytych zajęciach z terenu Gminy Sitkówka Nowiny  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Z przewozów autobusem szkolnym korzystają uczniowie, których droga do szkoły zgodnie z 

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przekracza 3 km w przypadku uczniów klas 

0-IV szkół podstawowych lub 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i 

uczniów gimnazjum. 

2. Organizatorem przewozów uczniów jest Gmina Sitkówka –Nowiny. 

3. Organizator przewozów ustala w planie dowożenia i odwożenia przystanki dla autobusu 

szkolnego oraz godziny przyjazdu i odjazdu. Plan przewozów dostarczany jest szkołom do 31 

sierpnia każdego roku. 

4. Listy uczniów korzystających z przewozów ustala dyrektor szkoły, który w terminie do 30 

czerwca każdego roku dostarcza listy uczniów organizatorowi przewozów. 

5. Organizator przewozów opiekę nad uczniami zakwalifikowanymi do przewozów sprawuje: 

 Od chwili wejścia ucznia do autobusu ,który przywozi ucznia na zajęcia do                                                                                                                               

szkoły  ( z przystanku jaki przypisany jest danemu uczniowi), do chwili przejęcia 

uczniów przez pracowników szkół na przystankach przy szkołach. 

 Od chwili wejścia ucznia do autobusu, który odwozi ucznia po zajęciach do miejsca 

zamieszkania, do chwili wyjścia ucznia z autobusu ( na przystanek jemu przypisany). 

6. Opiekę nad uczniami dowiezionymi do szkoły na zajęcia, do czasu rozpoczęcia  zajęd               

przejmuje szkoła. 

7. Opieka nad uczniami po odbytych zajęciach, do czasu odjazdu ich autobusu, należy do zadao 

szkoły. 

8. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęd i 

z budynku szkoły po zakooczeniu  zajęd określa dyrektor szkoły. 

9. Do autobusu zabierani są wyłącznie uczniowie objęci  dowozem.  

10. Autobus zatrzymuje się tylko  i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, na przystanku 

autobusowym.   

11. Dyrektorzy szkół z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informują organizatora 

przewozów o planowanych zmianach w terminach dowożenia i odwożenia uczniów 

związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny byd przed 

zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie przewożeni są 

tym samym autobusem. 

12. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeostwu 

uczestników dowozu Gmina może odwoład kurs zawiadamiając o powyższym dyrektora szkoły. 

13. Niniejszy regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły, tablicy ogłoszeo danej szkole oraz na 

stronie internetowej szkół. 

14. Kontrolę nad dowozem sprawuje organizator przewozów uczniów do szkół. 

15. Do reprezentowania ucznia uprawnieni są : rodzice ucznia lub opiekunowie prawni oraz szkoła. 



16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

 Podczas trwania dowozu – opiekunowie: 

 W innym czasie –v organizator przewozów. 

Rozdział II 

Obowiązki Przewoźnika 

Obowiązkiem przewoźnika jest: 

1. Terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakooczonych zajęciach. 

2. Dowożenie uczniów autobusami wyłącznie sprawami technicznie, posiadającymi aktualne 

badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. 

3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy służce do przewozu 

dzieci i młodzieży. 

4. W przypadku awarii autobusu zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki 

określone w pkt. 2i 3 . 

Rozdział III 

Obowiązki kierowcy autobusu szkolnego 

w trakcie dowożenia i odwożenia 

1. Kierowca odpowiada za bezpieczeostwo jazdy autobusu szkolnego. 

2. Kierowca współpracuje z opiekunem zapewniając dzieciom bezpieczeostwo w czasie jazdy i na 

postoju. Wspólnie z opiekunem stosuje środki wychowawcze wyłącznie w zakresie mającym na 

celu zapewnienie bezpieczeostwa dzieciom w sposób, który nie narusza ich godności osobistej. 

W przypadku awarii lub wypadku Kierowca zobowiązany jest podejmowad wspólnie z 

opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeostwa 

uczniom. 

  Rozdział IV 

    Obowiązki opiekuna  

1. Opiekun dzieci ponosi odpowiedzialnośd  za przewożonych uczniów: 

  Od chwili wejścia ucznia do autobusu (który dowiezie ucznia na zajęcia szkolne) z przystanku 

jaki  jest przypisany danemu uczniowi, do chwili dojazdu do szkoły na zajęcia. 

  Od chwili wejścia ucznia do autobusu (który odwiezie ucznia po odbytych zajęciach do miejsca 

zamieszkania ), do chwili wyjścia ucznia z autobusu na przystanek jemu przypisany. 

2. Opiekun dzieci ponosi odpowiedzialnośd za przewożenie dzieci, które nie ukooczyły siódmego 

roku życia:  

  Od  chwili wejścia ucznia do autobusu (który dowiezie ucznia na zajęcia szkolne) z przystanku 

jaki jest przypisany danemu uczniowi, do chwili dojazdu do szkoły na zajęcia i odebrania ucznia 

z autobusu przez wyznaczonego w tym celu nauczyciela lub innego pracownika danej szkoły.  

 Od chwili wejścia ucznia do autobusu(który odwiezie ucznia po odbytych zajęciach do miejsca 

zamieszkania),do chwili wyjścia ucznia z autobusu na przystanek jemu przypisany i odebrania 

ucznia przez rodzica , opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną. W przypadku braku osoby 



do odebrania dziecka wraca ono do szkoły jest odprowadzane na świetlicę szkolną, do 

sekretariatu szkoły ,dyrektora szkoły lub jego zastępcy i pozostaje pod opieką szkoły do 

momentu odebrania go przez rodzica lub upoważnioną osobę. 

3. Opiekun dowozu sprawdza listę obecności uczniów przy wsiadaniu na poszczególnych  

przystankach w czasie przywozu ucznia na zajęcia oraz przy wejściu uczniów do autobusu, 

który odwozi uczniów po zajęciach do miejsca zamieszkania. 

4. Opiekun dzieci w autobusie szkolnym jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych 

w niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu osób z autobusu na 

odpowiednich przystankach. 

5. Opiekun dzieci zajmuje miejsce bezpośrednio przy drzwiach autobusu. 

6. Opiekun przy wsiadaniu uczniów do autobusu stoi na zewnątrz pojazdu, wsiada jako ostatni. 

Przy wsiadaniu dzieci, wychodziła na zewnątrz pierwszy nadzoruje przejście dzieci przez 

jezdnię za stojącym autobusem. 

7. Opiekun po wejściu uczniów do autobusu sprawdza czy uczniowie zajęli miejsca wg wskazania. 

W trakcie przejazdu na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeostwa w pojeździe. 

8. Opiekun dzieci podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii autobusu 

lub wypadku. Zobowiązany jest podejmowad wspólnie z kierowca działania zmierzające w 

pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeostwa uczniom, a następnie do 

zminimalizowania strat materialnych i poinformowania o zdarzeniu organ prowadzący 

placówki oświatowe. 

9. Opiekun współpracuje z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz wychowawcami w zakresie 

prawidłowej organizacji dowozów, zapewnia uczniom bezpieczeostwa, poprawy ich 

zachowania oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji. Stosuje środki 

wychowawcze wyłącznie w niezbędnym zakresie w sposób, który nie narusza ich godności 

osobistej. 

Rozdział V 

Obowiązki uczniów 

1. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku powinni zachowywad 

się w sposób rozważny nie zagrażający bezpieczeostwu. 

2. Do autobusu należy wsiadad i wysiadad pojedynczo z zachowaniem zasad kultury i 

uprzejmości.  

3. Podczas jazdy autobusem wszyscy uczniowie siedzą i trzymają tornistry lub plecaki przy 

nogach. 

4. Uczniom podczas jazdy nie wolno : 

 Wsiadad i wysiadad z autobusu: 

 Niszczyd siedzeo; 

 Stawad na schodkach i chodzid po autobusie; 

 Zdejmowad, zasłaniad i niszczyd oznaczeo wskazujących, że jest to autobus szkolny; 

 Zachowad się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeostwa jadących w nim 

osób; 

 Zaśmiecad pojazdu; 

 Rzucad plecakami lub innymi przedmiotami. 



5. Uczeo , który nie będzie korzystał z przewozu na stałe (cały rok szkolny) tylko będzie korzystał 

w niektóre dni tygodnia lub miesiąca, ma obowiązek dostarczyd do dyrektora szkoły 

odpowiednie oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dyrektor szkoły 

kserokopię oświadczenia przekazuje opiekunowi dzieci w autobusie. 

6. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym udają się bezpośrednio po lekcjach do świetlicy 

szkolnej i pozostają tam pod opieką nauczyciela świetlicy. 

7. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosowad się do zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceo opiekuna. 

Rozdział VI 

Obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych dowożonych 

odwożonych  dzieci 

1. Rodzice zgłaszają zapotrzebowanie na dowóz dzieci w chwili ich zapisu do szkoły, a najpóźniej 

do dnia 15 czerwca na kolejny rok szkolny. 

2. W przypadku czasowej bądź stałej rezygnacji z dowozu dziecka do szkoły rodzice składają 

informację w formie pisemnej do sekretariatu szkoły. Dyrektor szkoły przekazuje ją 

organizatorowi dowozu. 

3. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania w formie pisemnej do opiekuna dowozu informacji, że 

dziecko nie będzie korzystało w danym dniu z odwozu ucznia po zajęciach do miejsca 

zamieszkania. 

4. Rodzice odpowiadają za bezpieczeostwo dzieci dochodzących do przystanku autobusowego 

oraz powracających do domu po odwiezieniu przez organizatora przewozów do wyznaczonego 

przystanku w swojej miejscowości. 

5. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeostwa podczas dojścia do przystanku autobusowego i 

powrotu, rodzice przyprowadzają dziecko na przystanek autobusowy i odbierają z przystanku o 

wyznaczonej godzinie. Dopuszcza się odbiór dziecka przez inną osobę, ale tylko za pisemnym 

upoważnieniem dostarczonym opiekunowi dzieci. 

6. Rodzice oczekują razem z dzieckiem do chwili przyjazdu autobusu i przekazują 

odpowiedzialności za dziecko z chwilą wejścia dziecka do pojazdu. 

7. W przypadku braku rodzica do odebrania dziecka, które nie ukooczyło siódmego roku życia, 

wraca ono do szkoły ,jest odprowadzane przez opiekuna do świetlicy szkolnej ,sekretariatu 

szkoły, dyrektora szkoły lub jego zastępcy i pozostaje pod opieką do momentu odebrania go 

przez rodzica lub upoważnioną osobę W szczególnych przypadkach opiekun z ramienia szkoły 

zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka ze szkoły, po wyczerpaniu możliwości nawiązania 

kontaktu z rodzicami dziecka. 

8. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialnośd ponoszą rodzice uczniów i 

zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 


