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REGULAMIN  DOWOZU  I  ODWOZU  UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  ŁYSOMICACH 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem dowozu i odwozu uczniów do szkoły jest Urząd Gminy w Łysomicach.  

2. Dowozem objęci są uczniowie mieszkający poza Łysomicami.  

3. Autobus szkolny przywozi i odwozi dzieci z miejsca do tego wyznaczonego                              

tj. z terenu szkoły oraz z ustalonych przystanków. 

4. Do autobusu szkolnego zabierani są wyłącznie uczniowie objęci dowozem                              

na podstawie właściwego biletu. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu 

po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni.  

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 dowozu  opiekun przyprowadza  uczniów  klas I – III do  świetlicy. 

Uczniowie klas IV – VIII samodzielnie udają się do budynków.  

4. Podczas odwozu opiekun odbiera uczniów z ustalonego miejsca w szkole                             

np. w łączniku szkoły podstawowej, młodszych ze świetlicy (jeśli wcześniej 

skończyły lekcje) lub od nauczyciela odprowadzającego dzieci na przystanek; 

prowadzi i wpuszcza do autobusu.   
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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.  Nie dopuszcza   

do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej 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. 

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

rozmawiać, krzyczeć, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, 

śmiecić. 

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

4. Uczniowie po wyjściu z autobusu mają obowiązek poczekać aż autobus odjedzie, 

zachowując zasady bezpieczeństwa.   

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 do wiadomości 

uczniom i rodzicom.  

7. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko  

za zgodą rodziców, wyrażoną każdorazowo na piśmie. 

8. Uczeń dowożony może w wyjątkowych sytuacjach, na prośbę rodziców wyrażoną 

każdorazowo na piśmie wysiąść na innym przystanku.  

9. Uczniowie dojeżdżający z klas I-III szkoły podstawowej są odprowadzani do świetlicy 

szkolnej przez nauczyciela lub wychowawcę po skończonych zajęciach.  

10. Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej po przyjeździe autobusem  

są odprowadzani do świetlicy szkolnej przez nauczyciela lub inną wyznaczoną osobę. 



SZKOŁA PODSTAWOWA  W  Ł Y S O M I C A C H 

 

3 
 

11. Uczniowie klas IV-VIII, którzy po przyjeździe do szkoły oczekują na lekcje  

lub po lekcjach oczekują na autobus mają obowiązek samodzielnie udać się  

do świetlicy i w niej przebywać. Nie wolno uczniom w tym czasie samowolnie 

opuszczać świetlicy lub szkoły chyba, że na pisemną prośbę rodziców lub gdy 

posiadają stosowne oświadczenie rodzica pozwalające na samodzielny powrót. 

Wówczas                     

o samodzielnym powrocie do domu zgłaszają wychowawcy świetlicy bądź innemu 

pracownikowi.  

12. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej mają obowiązek samodzielnie pilnować 

godzin odjazdu właściwych autobusów i oczekiwać na odwóz w wyznaczonym 

miejscu. 

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym                    

i zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny z zachowania uczniów                   

w Szkole Podstawowej w Łysomicach. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:  

a) podczas trwania dowozów  - opiekunowie w autobusach, 

b) w innym czasie - Dyrektor Szkoły. 

 

    

 

 

 

 


