
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie 

 

Podstawa prawna: 

 art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

 Statut Szkoły. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Łaszczów.  

2. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów oraz godziny odjazdów 

i przyjazdów. 

3. Listę uczniów dowożonych ustalają corocznie dyrektorzy szkół, których uczniowie 

są dowożeni i przekazują opiekunom dzieci dowożonych (kurs szkolny zamknięty). 

4. Rozkład jazdy autobusów winien być dostosowany do planu lekcji w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

5. Autobusy odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w planie dowozów 

po stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów. 

6. Uczniowie wsiadają do autobusu lub wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez 

organizatora miejscu. 

7. Uczniowie do chwili wejścia do autobusu pozostają pod opieką szkoły i nauczycieli 

wyznaczonych do sprawowania opieki. Podczas dowozu uczniowie pozostają pod opieką 

organizatora dowozu. 

8. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie 

zajęć - uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej zgodnie 

z bieżącymi wytycznymi dyrekcji szkoły.  

9. Uczeń zarejestrowany jako „dowożony” może wrócić do domu innym środkiem lokomocji 

za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) każdorazowo przedkładaną 

wychowawcy klasy i nauczycielowi świetlicy.  

10. Uczeń, który na stałe lub w wybrane dni tygodnia nie będzie korzystał z odwozów 

zobowiązany jest dostarczyć  wychowawcy klasy stosowne oświadczenie podpisane przez 

rodziców (prawnych opiekunów).  

11. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem autobusu szkolnego (wcześniejszym lub 

późniejszym) jeżeli w autobusie są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia z zajęć 

bądź z udziału w dodatkowych zajęciach.  

12. Uprawniony uczeń ma prawo do powrotu autobusem szkolnym niezależnie od tego, jakim 

środkiem lokomocji dotarł do szkoły.  

13. Uczniowie odjeżdżają bezpośrednio po zajęciach lub oczekują na odwóz w świetlicy 

szkolnej.  

14. Dyrektorzy szkół informują organizatora dowożenia o planowanych zmianach w terminach 

dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. 



§ 2 

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW UCZNIÓW DOWOŻONYCH 

1. Opiekunami dzieci dowożonych są pracownicy organizatora dowozu. 

2. Opiekun jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, 

decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach, 

podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. 

Kierowca autobusu w takiej sytuacji zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem 

działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, 

a także do zminimalizowania strat materialnych. 

1. W przypadku awarii autobusu opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając 

im  bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego. 

2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów od chwili ich wejścia do autobusu do jego 

opuszczenia w miejscu zatrzymania kończącym dowóz. 

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

po  przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

4. Podczas wsiadania do autobusu opiekun wpuszcza uczniów do środka zgodnie z ustalonym 

porządkiem. 

5. Opiekun współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania 

ucieczek ze szkoły. 

6. Na początku roku szkolnego opiekunowie w porozumieniu z wychowawcami przekazują 

rodzicom lub uczniom Regulamin i zbierają pisemne potwierdzenie zapoznania się 

rodziców i uczniów z jego treścią.  

§ 3 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

1. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 

w regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

2. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun informuje ustnie wychowawcę klasy 

lub dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

3. Uczniowie oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub na przystanku szkolnym (na 

terenie szkoły, za ogrodzeniem szkolnym) pod opieką nauczyciela. 

4. Uczniom nie wolno: 

a) wsiadać do autobusu i wysiadać bez zgody opiekuna,  

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

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

d) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób, 

e) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

f) rozmawiać z kierowcą, 

g) korzystać z telefonu komórkowego, w sposób zakłócający komfort jazdy lub 

naruszający czyjąś prywatność (fotografowanie, filmowanie). 

7. Za zniszczenia spowodowane przez ucznia w autobusie odpowiada finansowo rodzic 

(prawny opiekun). 



8. Uczniowie wsiadają i wysiadają do autobusu tylko w ustalonym przez organizatora miejscu. 

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

po wyjściu z autobusu na właściwym przystanku odpowiadają rodzice (prawni 

opiekunowie). 

10. Z uwagi na określoną liczbę miejsc w autobusie uczeń nie może bez ważnego powodu 

zmienić kursu. 

§ 4 

ZASADY DOWOZU UCZNIÓW W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 

1. Podczas trwania epidemii podczas dowozu uczniów, opiekunów oraz kierowców 

obowiązują zasady określone przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, 

Ministerstwo Infrastruktury.  

2. Uczeń ma obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznego odstępu 

od innych pasażerów. 

3. Kierowca i opiekun dowozu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa.  

4. Obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy kierowców, którzy przebywają 

w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z uczniami i innymi 

pracownikami obsługi pojazdu. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z niniejszym regulaminem wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) do 15 września każdego roku. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.  



Załącznik nr 1 

do Regulaminu Dowożenia Uczniów  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie 

 

 

Potwierdzenie zapoznania się z  

 

REGULAMINEM DOWOŻENIA UCZNIÓW  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  

W ŁASZCZOWIE 

 

Klasa: ……………. 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


