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REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD 

UCZNIAMI W CZASIE DOWOZÓW DO SZKÓŁ 

I ODWOZÓW ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY 

JAROCIN - SZKOŁA PODSTAWOWA 

W CIELCZY 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem dowozów/odwozów uprawnionych uczniów do szkół na terenie 
gminy jest Gmina Jarocin. 

2. Dowóz organizowany jest dla uprawnionych uczniów. 
3. Trasy dowozów/odwozów uczniów są ujęte w umowie dotyczącej dowozów 

uczniów do szkół na terenie gminy Jarocin zawieranej przez gminę 
z przewoźnikiem, natomiast szczegółowy plan dowozów uzgadniany jest pomiędzy 
przewoźnikiem a dyrektorem szkół w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

4. Uczniowie objęci dowozem/odwozem wsiadają/wysiadają/wysiadają z autobusu 
tylko w miejscach spełniających wymogi bezpieczeństwa tzn. na przystankach 
autobusowych, na zatokach autobusowych, na parkingach, w bezpiecznych 
miejscach przy szkole. 

5. Zakazuje się wsiadania/wysiadania uczniów objętych dowozem/odwozem 
z autobusu w miejscach niedozwolonych oraz niespełniających wymogów 
bezpieczeństwa, na żądanie uczniów lub osób trzecich. 

6. Uczniowie wsiadają/wysiadają na przystankach (w miejscach spełniających wymogi 
bezpieczeństwa) przy prawej krawędzi jezdni, natomiast uczniowie, którzy muszą 
przejść na drugą stronę jezdni są zobowiązani poczekać  na odjazd autobusu 
i dopiero  przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa przejść na drugą stronę jezdni. 

7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających 
do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
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8. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu rodzic/opiekun. W przypadku 
braku rodzica/opiekuna dziecko przywożone jest ponownie do szkoły, skąd 
odbierają go rodzice/opiekunowie, w takim przypadku koszt dojazdu autobusu 
do szkoły ponoszą rodzice. 

9. Uczeń objęty dowozem może wrócić do domu innym kursem za zgodą 
rodziców/opiekunów, po poinformowaniu wychowawcy, pedagoga lub dyrektora 
szkoły. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje dotyczące 
bezpieczeństwa dowożonych podejmują: 

a) podczas trwania dowozów - opiekunowie, dyrektor szkoły, 
b) w innym czasie - organizator dowozów. 

 

II. Prawa ucznia 

1. Każdy uczeń objęty dowozem uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Cielczy 
ma prawo do dojazdu/odjazdu w ramach zorganizowanego przez gminę dowozu. 
 

II. Obowiązki ucznia 

1. Uczniowie dowożeni autobusem mają dostosować się do zasad zawartych 
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.  

2. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko w miejscu spełniającym 
wymogi bezpieczeństwa tzn. na przystankach autobusowych, na zatokach 
autobusowych, na parkingach, w bezpiecznym miejscu przy szkole wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

3. Czekając na autobus uczeń zachowuje się kulturalnie, spokojnie, w sposób który 
nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych. 

4. W przypadku opóźnienia w dowozie, uczniowie czekają na autobus do 30 minut, 
a następnie w przypadku braku pojazdu wracają do domu. 

5. Autobus czeka na spóźnionych uczniów maksymalnie 3 minuty. 
6. Gdy przyjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się zatrzyma, 

wchodzi do środka dopiero wtedy, gdy opiekun otworzy drzwi. 
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7. Po wejściu do autobusu, uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna lub inne 
wolne miejsce siedzące; jeśli takich miejsc nie ma, uczeń stoi spokojnie trzymając się 
uchwytów. 

8. Uczeń oczekuje na odwóz w wyznaczonym miejscu (plac przed szkołą lub inne 
bezpieczne miejsce wskazane przez dyrektora szkoły). 

9. Do autobusu uczeń wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna, nauczyciela 
świetlicy. 

10. Niedopuszczalne jest, aby uczeń: czekając na odwóz opuścił teren szkoły, wychodził 
z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd, bił się z kimkolwiek, naruszał 
czyjąś nietykalność, zmieniał miejsce bez zgody opiekuna, nie zachowywał porządku 
w autobusie (śmiecił, niszczył wyposażenie, używał dzwonka niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, hałasował, używał niecenzuralnych słów, wnosił przedmioty 
niebezpieczne , traktował opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku, odmawiał 
wykonywania poleceń itp.). 

11. Wysiadając z autobusu na przystanku, każdy uczeń  czeka aż do momentu jego 
odjazdu, następnie może udać się w kierunku miejsca zamieszkania. 

12. Za naruszenie niniejszego regulaminu uczeń może zostać ukarany w sposób 
ustalony przez dyrektora szkoły. 

13. Kary zastosowane przez dyrektora szkoły będą zgodne z zasadami szkolnego 
oceniania zachowania i zapisami Statutu. 

 

III. Obowiązki opiekunów 

1. Opiekun sprawujący opiekę nad uczniami dowożonymi jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

2. Opiekun sprawujący opiekę nad uczniami  dowożonymi jest zobowiązany zapewnić 
bezpieczeństwo uczniom podczas dowozów/odwozów. 

3. Opiekun sprawujący opiekę nad uczniami  dowożonymi jest odpowiedzialny 
za uczniów od chwili wsiadania do autobusu do chwili przekazania ich opiekunom 
świetlicy/wejścia do szkoły oraz od chwili wsiadania do autobusu z bezpiecznego 
miejsca w szkole do chwili opuszczenia autobusu na przystanku w miejscu jego 
zamieszkania. 
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4. Opiekun sprawujący opiekę nad uczniami dowożonymi współpracuje z dyrektorami 
szkół oraz wychowawcami w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, 
zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i poprawnego ich zachowania. 

5. Opiekun sprawujący opiekę nad uczniami  dowożonymi nie może dopuścić 
do wysiadania/opuszczenia pojazdu przez uczniów przed dojazdem do szkoły 
i przed dojazdem do miejsca zamieszkania, wsiadanie i wysiadanie uczniów odbywa 
się w miejscach uprzednio do tego wyznaczonych. 

6. W czasie dowozu do szkoły po zatrzymaniu się autobusu na przystanku lub miejscu 
wyznaczonym opiekun jest zobowiązany sprawdzić, czy uczniowie mogą 
bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy i jeśli są uczniowie, którzy muszą 
przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza ich i oddaje pod opiekę 
nauczyciela dyżurującego. 

7. Odwóz do miejsca zamieszkania - uczniowie w szkole są pod opieką opiekuna 
świetlicy do czasu przyjazdu autobusu, następnie przy pomocy nauczyciela świetlicy 
i opiekuna dowozów bezpiecznie wsiadają do pojazdu. Uczniowie wysiadają 
z pojazdu tylko w wyznaczonym miejscu. 

8. W przypadku awarii autobusu opiekun dowozu sprawuje opiekę nad dowożonymi 
uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego. 

9. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania 
w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Za bezpieczne i higieniczne warunki dowozu/odwozu 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, mając 
na uwadze przepisy ustaw Kodeksu Cywilnego, Prawo Przewozowe i Prawo o Ruchu 
Drogowym. 

3. W przypadku przybycia ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub innym 
środkiem komunikacji, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
związane z tym przybyciem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły. 
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4. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących w wyznaczonych miejscach na przyjazd 
autobusu odpowiadają rodzice. 

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

6. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać 
wprowadzone przez organizatora dowozu, na wniosek rodziców dowożonych 
uczniów, dyrektora szkoły i opiekunów dowozu. 

 

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia .................................... 


