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R E G U L A M I N  D O W O Ż E N I A  U C Z N I Ó W  

  

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Dobczyce. Organizator dowozów 

określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów, ustala 

listę uczniów dowożonych do szkoły.  

2. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie. Każdy uczeń 

dojeżdżający do Gimnazjum w Dobczycach obowiązany jest do przestrzegania rozkładu 

jazdy. 

3. Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego lub wysiadają z niego tylko w ustalonym 

przez organizatora miejscu.  

4. Uczeń oczekujący na odwóz po zajęciach szkolnych przebywa zawsze pod opieką nauczy-

ciela dyżurującego. Uczeń, aby wyjść poza teren szkoły musi przedstawić nauczycielowi 

dyżurującemu pisemną zgodą  rodziców i musi otrzymać jego zgodę  na wyjście. 

5. Każdy uczeń obowiązany jest słuchać poleceń nauczyciela dyżurującego. 

6. Wszystkich uczniów obowiązuje kultura osobista względem kierowcy, nauczyciela opie-

kuna dowozu  oraz nauczyciela dyżurującego.  

7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po 

przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

8. Nauczyciel – opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób 

z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania 

w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest 

podejmować wspólnie z nauczycielem – opiekunem działania zmierzające w pierwszej 

kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat 

materialnych. 

9. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów nauczyciel – opiekun sprawuje opiekę 

nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im 

pojazdu zastępczego. 

10. Nauczyciel – opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych 

uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przyjazdu pod szkołę oraz od chwili 

podejścia do autobusu do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej 

miejscowości. 

11. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawar-

tych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń nauczycieli – opiekunów. 

12. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez nauczycieli-opiekunów. 

13. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

 wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność nauczyciela – opiekuna, 

 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

 zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób, 

 wystawiać przez okno rąk, głów bądź też innych przedmiotów,  



 wyrzucać przez okno jakichś przedmiotów, 

 manipulować przy urządzeniach będących wyposażeniem autobusu (za celowo znisz-

czone lub uszkodzone wyposażenie autobusu odpowiadają finansowo rodzice ucznia),  

 żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, rozmawiać 

z kierowcą. 

14. Podczas odwozów nauczyciel – opiekun wpuszcza uczniów do autobusu zgodnie  

z ustalonym porządkiem. Do autobusu uczniowie wsiadają po zatrzymaniu się pojazdu i po 

wydaniu zezwolenia przez nauczyciela dyżurującego. Przy wsiadaniu należy zachować 

ostrożność i spokój. 

15. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu 

porównania jej z obecnościami podczas zajęć w szkole. 

16. Nauczyciele – opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz 

wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidło-

wej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania 

oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły. 

17. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia nauczy-

cieli – opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. 

18. Dyrektor szkoły z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem informują organizatora 

o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji 

nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione 

z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem. 

19. Uczniowie, którym nie przysługuje dowóz do szkoły lub inne osoby mogą być przewożeni 

szkolnym autobusem tylko za zgodą nauczyciela-opiekuna pod warunkiem posiadania 

wolnych miejsc. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego 

tylko za zgodą nauczyciela – opiekuna. 

20. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez nauczycieli – opiekunów lub wychowawców 

klas wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom tych uczniów najpóźniej 

w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. 

21. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

a) podczas trwania dowozów – nauczyciele – opiekunowie; 

b) w innym czasie – organizator dowozów. 

 

Przyjął do wiadomości: 

 


