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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem dowozów uczniów do gimnazjum jest Urząd Gminy Władysławów. 

Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych, liczbę odjazdów. 

Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły i przekazuje opiekunom imienne 

listy dzieci dojeżdżających. 

2. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po 

stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów. 

3. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez 

organizatora miejscu. 

4. Godziny dowozów i odwozów ustala kierownik świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej 

we Władysławowie w porozumieniu z Dyrekcją Gimnazjum we Władysławowie, w 

oparciu o plan zajęd lekcyjnych. 

5. Dyrektor szkoły informuje przewoźnika o planowanych zmianach w terminach 

dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. 

6. Zadaniem szkoły jest: 

-przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do szkoły 

-sprawowanie opieki nad uczniami w szkole do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia 

ich przez opiekuna 

 

Rozdział II 

Obowiązki przewoźnika 

 

1. Terminowy dowóz uczniów do szkoły. 

2. Dowożenie uczniów wyłącznie samochodami sprawnymi technicznie, dostosowanymi 

do ilości przewożonych dzieci i posiadających świadectwo dopuszczania do ruchu – 

wydane zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. 

3. Zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich uczniów i opiekunów. 

4. W wypadku awarii samochodu zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt 

pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w pkt. 2 i 3. 
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Rozdział III 

Obowiązki opiekunów 

 

§1 

1. Obowiązkiem opiekuna szkolnego autobusu jest odprowadzenie uczniów 

dowożonych pod drzwi wejściowe szkoły i przekazanie ich wychowawcy świetlicy lub 

wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. 

2. Podczas odwozów opiekun odbiera uczniów spod drzwi szkoły, prowadzi ich do 

autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem, przestrzegając 

zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi. 

3. Po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza czy uczniowie zajęli 

miejsca. 

4. Po sprawdzeniu czy zamknięte są drzwi tylne-awaryjne, opiekun przekazuje sygnał 

kierowcy do kontynuowania jazdy. 

5. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeostwa w 

pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie 

konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeostwa, opiekun ma prawo do podjęcia 

decyzji o zatrzymaniu pojazdu. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do 

zatrzymania autobusu w najbliższym miejscu niezagrażającym bezpieczeostwu na 

drodze. 

6. Przywrócenie ładu i bezpieczeostwa w pojeździe należy dokonad bez jakichkolwiek 

form przemocy fizycznej. 

7. W trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu pojazdu, opiekun otwiera drzwi i 

wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego 

wysiadania. 

8. Po wyjściu wszystkich uczniów w danym miejscu wsiadania, opiekun zajmuje miejsce 

w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu kontynuacji jazdy. 

9. Po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu 

wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów 

przedmiotów przekazuje je kierowcy pojazdu.  

10. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad 

dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeostwo do czasu zapewnienia 

pojazdu zastępczego. 

 

 

 

 

 



Gimnazjum we Władysławowie, ul. Kaliska 19, 62-710 Władysławów 
 

4 
 

§2 

1. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialnośd za uczniów dowożonych 

od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili 

odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ostatniego ucznia autobusu 

na przystanku w swojej miejscowości. 

2. Za bezpieczeostwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do 

domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialnośd ponoszą ich 

rodzice. 

3. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły oraz 

wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi  w szkole w zakresie 

prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeostwa, 

poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.  

 

 

Rozdział IV 

Obowiązki uczniów 

 

§1 

1. Uczniowie dowożeni do szkoły autobusem szkolnym oczekują na przyjście opiekuna 

na korytarzu szkolnym pod opieką wychowawcy świetlicy. Jeśli jest to oczekiwanie 

dłuższe aniżeli 30 minut uczniowie oczekują w świetlicy szkolnej.  

2. Uczniowie dojeżdżający wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym 

przez organizatora miejscu.  

3. Uczniowie podczas jazdy mają prawo siedzied na wyznaczonych przez opiekunów 

miejscach.  

4. Uczeo dowożony może wrócid do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za 

zgodą dyrektora i opiekuna, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

5. Uczeo dowożony, który w wyjątkowych sytuacjach nie wraca autobusem szkolnym do 

domu musi przedstawid pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów, którą 

przekazuje wychowawcy świetlicy lub opiekunom w autobusie.  

 

§2 

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosowad się do 

zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceo opiekunów i 

wychowawców świetlicy. 

2. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 
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a) wsiadad lub wysiadad z autobusu bez zgody lub pod nieobecnośd 

opiekuna, 

b) wstawad ze swoich miejsc, otwierad okien, zaśmiecad pojazdu, 

c) niszczyd foteli, oraz innych przedmiotów znajdujących się w autobusie, 

d) zachowywad się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeostwa jadących w nim osób, 

e) żądad zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 

f) rozmawiad z kierowcą. 

3. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad 

bezpieczeostwa w trakcie przewozu oraz podjęta interwencja nie przyniosła 

oczekiwanych rezultatów, opiekun za pośrednictwem kierowcy pojazdu 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

4. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu uczeo może zostad 

ukarany poprzez: 

a) powiadomienie wychowawcy klasy i wpisanie uwagi do zeszytu klasowego , 

b) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu podczas przywozu i 

odwozu.  

 

 


