
REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BILCZY 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Urząd Miasta i Gminy 

Morawica. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych, 

liczbę odjazdów. 

 
2. Na początku roku szkolnego opiekunowie w porozumieniu z wychowawcami 

przekazują uczniom wyciąg z regulaminu(Regulamin dowozu uczniów Szkoły 

Podstawowej w Bilczy) i zbierają pisemne oświadczenia rodziców o zapoznaniu 

się z jego treścią. 

 

3. Pierwszeństwo w dowożeniu mają uczniowie, których droga z domu do 

szkoły przekracza: 

a). 3 km-w przypadku uczniów klas I-IV i oddziałów przedszkolnych, 

b). 4 km- w przypadku uczniów klas V-VIII . 

 

4. Autobus szkolny zabiera dzieci z przystanku szkolnego koło hali sportowej i 

odwozi wysadzając na przystankach wcześniej wyznaczonych. 

 

5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających 

do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą 

rodzice. 

 

6. Do autobusu zabierana jest wyłącznie dozwolona liczba pasażerów. 

 

7. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez opiekunów wszystkim uczniom 

dowożonym, nad którymi sprawowana jest opieka oraz przez dyrektora Szkoły 

Podstawowej rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego 

roku szkolnego. 

                                       

                                     

 



Rozdział II 

Obowiązki opiekunów 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest 

opiekun(od chwili wejścia dziecka do autobusu przy dowozie do chwili   

opuszczenia pojazdu przy powrocie do domu). 

 

2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje 

opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

zapewnienia pojazdu zastępczego. 

 

3. Podczas odjazdu opiekun odbiera uczniów sprzed drzwi szkoły(młodszych ze 

świetlicy lub szatni),prowadzi ich do autobusu i wpuszcza zgodnie z ustalonym 

porządkiem. 

 

4. Opiekun przed odjazdem sprawdza listę i dopilnowuje porządku  oczekując 

na odjazd(opiekun wsiada ostatni),dając znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy. 

 

5. Opiekun zwraca uwagę na właściwe zachowanie się uczniów w czasie 

przejazdu i w miejscach oczekiwania na środek lokomocji. 

 

6.  Zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów z pojazdu i przejścia 

do szkoły lub ze szkoły. Nie dopuszcza do wysiadania uczniów, jeśli w pobliskiej 

odległości widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach. 

 

7. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, 

opiekun nie dopuszcza do ich przewozu. 

 

8. Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 



Rozdział III 

Obowiązki uczniów 

1. Dzieci wsiadają do autobusu na przystankach w ustalonym porządku od 

najmłodszych do najstarszych. 

2. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno 

rozmawiać, krzyczeć, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca, śmiecić, 

spożywać posiłków i napoi. 

3. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach przy prawej krawędzi jezdni, 

jak najdalej od niej. 

4. Uczniowie po opuszczeniu autobusu zobowiązani są do odczekania aż 

autobus odjedzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dzieci z kl.0 odbierane 

są z autobusu przez rodziców (opiekunów prawnych). 

5.Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice 

dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

6.Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusu szkolnego zostają zapoznani 

na początku roku szkolnego, ewentualne zmiany będą podawane na bieżąco 

uczniom i rodzicom. 

7.Kurs o 12.30 przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci klas 0-III,pozostali 

uczniowie, którzy skończyli lekcje danego dnia, zobowiązani są do odczekania 

na kolejny kurs w świetlicy lub bibliotece. 

8.Uczniowie kl.0-III odprowadzeni są do świetlicy szkolnej przez nauczyciela lub 

wychowawcę po skończonych zajęciach. 

9.Uczeń dowożony może wysiąść na innym przystanku tylko za pisemną zgodą 

rodziców. 

10.Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z 

regulaminem dotyczącym kryteriów oceny z zachowania uczniów w Szkole 

Podstawowej w Bilczy. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: 

a) podczas trwania dowozów-opiekunowie 

b) w innym czasie –dyrektor Szkoły Podstawowej w Bilczy. 

 

                                                                                                            

                                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Bilczy 

 

 


