
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2018-2019 

 dyrektora SP w Gąsocinie 

 

Regulamin dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Gąsocinie 

Podstawa prawna 

Artykuł  39 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. .U. z 2017 

r. poz. 59) . 

I.DOWÓZ 

Wniosek  dowóz  - rodzice pobierają z sekretariatu szkoły i wypełniony składają  

w sekretariacie szkoły do dnia 30 sierpnia każdego roku szkolnego. 

 

Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo 

odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun wysiada z autobusu i 

wprowadza dzieci do środka (w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci). 

Zadania opiekuna 

1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas jazdy. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów z autobusu po 

dojeździe do szkoły. 

II.ODWÓZ 

1. Po przyjeździe autobusu pod szkołę opiekun wprowadza dzieci do autobusu. 

2. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza 

wysiadających uczniów (od tej pory za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice). 

3. Uczniowie mają obowiązek słuchania opiekuna i wykonywania jego poleceń w 

zakresie porządku i bezpieczeństwa podczas wykonywania w/w czynności. 

4. Rodzice dowożonych dzieci muszą mieć świadomość, że to oni ponoszą 

odpowiedzialność za nie w czasie drogi z domu do przystanku, jak również z 

przystanku do domu. Szczególną uwagę rodzice muszą zwrócić na zachowanie 

uczniów oczekujących na autobus, w czasie jego podjeżdżania na przystanek. 

Uczniowie muszą stać spokojnie, nie przepychać się i nie dobiegać, nie zbliżać się 

nadmiernie do jadącego pojazdu. 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/D2017000005901.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/D2017000005901.pdf


5. Na początku września każdego roku szkolnego wychowawca świetlicy zapoznaje 

uczniów korzystających z dowozu z Regulaminem dowozu oraz zakresem 

obowiązków dzieci dojeżdżających. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie 

zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego przestrzeganie. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DZIECI DOJEŻDZAJĄCYCH  

AUTOBUSEM SZKOLNYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GĄSOCINIE 

 

Bezpieczna droga dziecka do szkoły i ze szkoły 

Pamiętaj! Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa. 

 

1. Uczniowie czekają w wyznaczonych punktach na przyjazd autobusu w 

odpowiedniej odległości od ulicy zachowując ostrożność: 

1) wsiadają do autobusu pojedynczo jeden za drugim, nie przepychają się,  

2) najpierw wsiadają dzieci młodsze, później dzieci starsze, 

3) uczniowi nie wolno wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod 

nieobecność opiekuna, 

4) uczniowi nie wolno wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki nauczyciela 

świetlicy lub opiekuna, 

5) uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus szkolny w świetlicy, 

6) uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie na 

świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje, 

7) nauczyciel świetlicy odprowadza uczniów po zajęciach do autobusu szkolnego, 

przekazując opiekunowi. 

2. W czasie jazdy autobusem uczniowie zobowiązani są stosować zasady kultury 

osobistej, a w szczególności: 

1)  nie przemieszczają się po autobusie, nie zmieniają zajmowanego miejsca 

podczas jazdy, 

2)  nie stoją, 

3)  nie blokują zamków, 

4)  nie niszczą pokrowców, 

5)  nie otwierają drzwi i okien, nie wyrzucają przedmiotów z pojazdu, 

6)  nie stoją przy kierowcy lub w pobliżu drzwi,  

7)  nie hałasują, 



8)  kulturalnie odnoszą się do wszystkich osób, 

9)  stosują odpowiednie słownictwo, 

10)  pomagają dzieciom młodszym, 

11) wykonują polecenia opiekuna, 

12) dbają o czystość w autobusie, 

13) uczniowie podczas jazdy mają prawo siedzieć na wyznaczonych przez 

opiekunów miejscach. 

Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice 

dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

3. W razie złego samopoczucia uczniowie natychmiast informują opiekuna. 

4. Po przyjeździe do szkoły uczniowie wychodzą pojedynczo z autobusu i kierują się 

wraz z wychowawcą świetlicy w stronę budynku szkolnego. 

5. W drodze powrotnej po wyjściu z autobusu uczniowie czekają, aż autobus szkolny 

odjedzie i kierują się do domu pamiętając o przepisach ruchu drogowego. 

6. Po zakończonych lekcjach uczniowie przychodzą na miejsce zbiórki i wraz z 

wychowawcą świetlicy udają się do autobusu. 

7. Autobus odjeżdża o godzinie ustalonej corocznie na początku września. W razie 

zmiany godziny odjazdu uczniowie będą poinformowani. 

 

Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z ocenianiem 

wewnątrzszkolnym. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………….. 

    

 

Zatwierdzono:…………………………….. 

 

 

 

 

 


