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I. Postanowienia ogólne 

 

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

2. Autobus szkolny kursuje zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy i zatrzymuje się tylko  

na wyznaczonych do tego celu przystankach (uczniowie i rodzice zostają o tym 

powiadomieni w czasie zebrań klasowych we wrześniu). 

3. Dowóz odbywa się odpowiednio do tego przygotowanym pojazdem oznaczonym tablicą 

„AUTOBUS SZKOLNY”, za stan techniczny którego odpowiada przewoźnik. 

4. Lista dzieci uprawnionych do korzystania z dowozu autobusem szkolnym jest zatwierdzana 

przez Dyrektora szkoły. 

5. Na początku roku szkolnego opiekun dowozów w porozumieniu z wychowawcami 

przekazują REGULAMIN DOWOZU uczniom do zapoznania się i zbiera pisemne oświadczenia 

uczniów 

 i rodziców o zapoznaniu się z jego treścią. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku w drodze do szkoły oraz 

powracających po przywozie z przystanku do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

7. Dzieci klas młodszych (zwłaszcza 7 i 6-latków) powinny być przyprowadzone przez 

rodziców/opiekunów na wyznaczony przystanek i odbierane przez nich lub wskazaną do 

tego osobę z tego samego przystanku podczas dowozu. 

8. Do autobusu zabierana jest wyłącznie dozwolona liczba pasażerów – wyłącznie uczniowie 

uprawnieni do dowozów. 

9. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach znajdujących się najbliżej ich miejsc 

zamieszkania. Wysiadanie ucznia na innym przystanku dopuszczone jest tylko na wyraźną 

prośbę rodzica/opiekuna, o której powiadomiona jest szkoła lub opiekun dowozów. 

 

II.  Obowiązki opiekuna dowozów 

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest opiekun. 

2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad 

dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu 

zastępczego przez przewoźnika. 

3. Podczas powrotu do domu opiekun odbiera wszystkich uczniów z przedsionka szkoły, 

prowadzi ich do autobusu i wpuszcza do pojazdu zgodnie z ustalonym porządkiem  

(od najmłodszych do najstarszych). 

4. Opiekun przed odjazdem sprawdza listę i dopilnowuje porządku w oczekiwaniu na odjazd 

(opiekun wsiada ostatni). 

5. Opiekun zwraca uwagę na właściwie 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. 

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. 

III. Obowiązki ucznia 

 

1. W autobusie szkolnym obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust (maseczka/przyłbica) oraz 

obowiązek dezynfekcji dłoni  przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdu. 

2. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonych przystankach mają obowiązek 

zachować spokój, stać z daleka od krawędzi jezdni, podejść do pojazdu dopiero po jego 

zatrzymaniu się, wchodzić pojedynczo w ustalonym porządku. 

3. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy  

do rozpoczęcia jazdy. 

4. Uczniowie, którzy skończyli lekcje danego dnia zobowiązani są do oczekiwania na odjazd 

autobusu szklonego w świetlicy szkolnej, którą opuszczają za wyraźnym pozwoleniem 

opiekuna świetlicy. 

5. Wszyscy uczniowie na odjazd oczekują w przedsionku szkoły lub w wyznaczonym 

pomieszczeniu wraz z nauczycielem dyżurującym na przejście na miejsce odjazdu. 

6. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Należy zająć postawę siedzącą, 

słuchać poleceń opiekuna i kierowcy. Nie wolno krzyczeć, używać obelg  

i wulgaryzmów, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca, śmiecić, otwierać okien. 

7. Uczniowie po opuszczeniu autobusu na przystanku zobowiązani są do odczekania aż 

autobus odjedzie, upewnienia się co do możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnie. 

8. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci  

i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

9. Za nieprzestrzeganie Regulaminu dowozu uczniowi grożą kary przewidziane w statucie 

szkoły. O niewłaściwym zachowaniu ucznia jest informowany wychowawca i rodzic,  

w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie  w związku z nowymi przepisami lub wytycznymi MEN, 

GIS, MZ w sprawie funkcjonowania szkół w czasie pandemii. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

a) podczas trwania dowozów – opiekunowie 

b) w inny czasie - dyrektor 


