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 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie 
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REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO PUBLICZNEJ  SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KIERZKOWSKIEGO W PROMNIE 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Z bezpłatnych przewozów autobusem korzystają uczniowie wszystkich klas Szkoły 
Podstawowej. 

2. Organizatorem dowożenia uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kierzkowskiego w Promnie  jest Gmina Promna 

3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni w terminie do 
25 sierpnia każdego roku przekazuje ją organizatorowi. 

4. Szkoła dostosowuje tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów. 
5. Opiekę nad uczniami dowiezionymi do szkoły na zajęcia dydaktyczne, do czasu rozpoczęcia 

zajęć, przejmuje szkoła (świetlica szkolna, dyżury nauczycieli). 
6. Opieka nad uczniami po odbytych zajęciach, do czasu odjazdu ich autobusu, należy do zadań 

szkoły (świetlica szkolna, dyżury nauczycieli). 
7. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu, po przybyciu autobusu na teren szkoły 

wprowadza grupę do autobusu i przejmuje opiekę nad uczniami, w drodze                       z 
przystanku do domu opiekę sprawują rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie. 

8. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów. 
9. Z dowozu autobusem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów 

dojeżdżających. 
10. Koszty dowozu Uprawnionych uczniów pokrywa Gmina Promna. 
11. Niniejszy regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń, bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły. 
 
§ 2.  Obowiązki ucznia 
 

1. Uczniowie oczekujący na autobus na wyznaczonym przystanku zobowiązani                                        są  
do zachowania się w sposób rozważny, nie zagrażający bezpieczeństwu. 

2. Do autobusu należy wsiadać i wysiadać pojedynczo z zachowaniem zasad kultury                                 
i uprzejmości. 

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 
a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna; 
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu; 
c) zachować się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w 

nim osób; 
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym; 
e) rozmawiać z kierowcą; 
f)  dokonywać zniszczeń w autobusie. 

4. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów 
miejscach. 

5. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego 
miejsca/przypisanych danemu uczniowi ze względu na miejsce zamieszkania. 

6. Uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają autobusem zgodnie z planem lekcji. 



7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu/przystanku oraz powracających               
do domu po przywozie do swojej miejscowości/ miejsca zamieszkania odpowiedzialność  
ponoszą rodzice. 

8. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek stawić się na zbiórce w określonym 
miejscu w budynku szkoły (przed wyjściem głównym). 

9. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie              
oraz do poleceń opiekunów. 

10. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się pod opieką opiekuna do szatni, a następnie                
na lekcje bądź. 

11. Uczniowie, którzy po skończonych zajęciach nie mają dowozu do domu oczekują na autobus w 
świetlicy szkolnej. 

12. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie pisemnego 
zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych). 

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z obowiązującymi 
Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania dotyczącymi kryteriów oceny zachowania. 

14. Niniejszy regulamin przedstawiony jest każdego roku przez nauczycieli wychowawców 
wszystkim uczniom dowożonym. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym 
wpisem. 

 
§ 3. Obowiązki rodziców (opiekunów pranych) dowożonych dzieci 
 

1. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci: 
a) dochodzących do przystanku autobusowego, 
b) powracających do domu po odwiezieniu do wyznaczonego przystanku w swojej 

miejscowości. 
2. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa 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. 

3. Rodzice dzieci siedmioletnich i młodszych oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują 
odpowiedzialność za dziecko opiekunowi z chwilą wejścia dziecka do pojazdu. 

4. W przypadku, gdy dziecko siedmioletnie i młodsze nie jest odebrane z przystanku przez 
rodzica, wówczas: 
a) dziecko wraca autobusem do szkoły, skąd jest odbierane przez rodziców, 
b) w szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka                         

ze szkoły.  
5. Za szkody wyrządzone w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani 

są do pokrycia kosztów naprawy. 
 
§ 4. Obowiązki opiekuna 
 

1. Do obowiązków opiekuna należy: 
a) sprawdzanie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na autobus oraz                              

w autobusie, danie sygnału kierowcy do odjazdu; 
b) pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc                             

w autobusie (opiekun wsiada ostatni); 
c) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy; 
d) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach 

oczekiwania; 
e) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu, przejścia do szkoły 

lub miejsca zbiórki, skąd uczniowie rozchodzą się do domów; 
f) podejmowanie czynności, mających n uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniów; 
g) przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie; 
h) decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów z autobusu w wyznaczonym miejscu; 



i) współpracowanie z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami 
dojeżdżającymi w zakresie prawidłowej organizacji doważenia; 

j) informowanie wychowawcy klasy o nieodpowiednim zachowaniu uczniów; 
k) sprawdzanie listy obecności uczniów; 
l) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa                            w 

pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie 
konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji 
o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim 
przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie 
zagrażającym bezpieczeństwu na drodze; 

ł)    przywrócenie ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form     
przemocy fizycznej; 

m) w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun sprawdza                                  
czy w miejscu wysiadania uczniów nie występują jakiekolwiek zagrożenia                                  dla 
wysiadających uczniów; 

n)    w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa              
w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia 
bezpieczeństwa, gdy nie przyniosła ona oczekiwanych skutków – opiekun powiadania                
o tym fakcie policję oraz dyrektora szkoły, oraz organizatora przewozów. Dyrektor 
powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun                              
nie dopuszcza do ich przewozu. 

3. Podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca 
autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować  wspólnie z opiekunem działania 
zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania 
dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili 
przekazania ich wychowawcy/nauczycielowi oraz od chwili odebrania ze szkoły do chwili 
opuszczenia autobusu na przystanku w swojej miejscowości/odebrania przez rodzica                         
z przystanku w swojej miejscowości. Na wyznaczonych przystankach przekazuje dzieci 
rodzicom(prawnym opiekunom) – dotyczy to dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia. 

5. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów sprawuje opiekę nad przewożonymi 
uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im przez przewoźnika pojazdu 
zastępczego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie decyduje podejmuje wychowawca. 
 
§ 5. Obowiązki przewoźnika 
 
Obowiązkiem przewoźnika jest: 

1. Terminowy dowóz uczniów do szkoły. 
2. Dowożenie uczniów wyłącznie samochodami sprawnymi technicznie posiadającymi aktualne 

badania techniczne. dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci i posiadających świadectwo 
dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. 

3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie samochody używane                     
do wykonywania usługi. 

4. Zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich uczniów i opiekunów. 
5. W wypadku awarii samochodu zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt pojazdu 

zastępczego, spełniającego warunki określone w pkt 2 i 3. 
 
 
                                  Dyrektor Szkoły 

 


