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Regulamin zasad bezpieczeństwa dla uczniów korzystających z dowozu

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem dowozu uczniów do szkoły jest organ prowadzący – wójt gminy Prażmów.
2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki autobusowe.
3. Dyrektor szkoły opracowuje harmonogram dowozu i odwozu uczniów uwzględniając rozkład
obowiązkowych zajęć szkolnych.
§2
1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozu odpowiedzialna jest opiekunka.
2. Z dowozu autobusem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów
dojeżdżających.
3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek szkolny i podczas
powrotu dziecka z przystanku do domu ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie).
4. W związku z § 2 ust. 3 rodzice lub prawni opiekunowie ucznia składają do wychowawcy klasy
stosowne oświadczenie , które obowiązuje przez cały rok szkolny.
5. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie pisemnego zwolnienia
od rodzica (opiekuna prawnego).

II. Zasady postępowania i zachowania w czasie oczekiwania na autobus
§3
1. W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie. Nie należy krzyczeć,
przezywać, popychać, dokuczać innym, używać wulgarnych słów, itp.
2. Uczeń może wchodzić do autobusu i wychodzić z niego tylko na wyznaczonych przystankach.
3. Uczeń powinien przyjść na przystanek kilka minut przed odjazdem autobusu.
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4. Uczniom nie wolno wchodzić lub wychodzić z autobusu bez zgody opiekunki.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek
do odwozu po zakończonych lekcjach.
§4
1. Nakazuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autobusu na miejsce zbiórki.
Kategorycznie zabrania się przepychania i podbiegania do drzwi autobusu.
2. Po zatrzymaniu się autobusu należy spokojnie podejść i ustawić się w kolejce, opiekunka decyduje,
kiedy można bezpiecznie wejść i wyjść.
3. Młodsi uczniowie wchodzą do autobusu w pierwszej kolejności.
§5
1. Uczniowie na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych oczekują w świetlicy szkolnej lub budynkach szkolnych
pod opieką nauczyciela dyżurującego.
2. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego odbierane są przez opiekunkę, pozostałe
wychodzą z szatni na polecenie opiekunki.

III. Zasady postępowania i zachowania w czasie jazdy autobusem
§6
1. Po wejściu do autobusu uczniowie zajmują miejsca wskazane przez opiekunkę.
2. Podczas jazdy autobusem uczniowie mają obowiązek zachowywać się kulturalnie i spokojnie.
3. W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekunki i kierowcy
autobusu.
4. Opuszczenie miejsca siedzącego może nastąpić tylko po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
5. O złym samopoczuciu uczeń informuje opiekunkę.

IV. Postanowienia końcowe
§7
1. Opiekunka dowożonych dzieci jest odpowiedzialna za przestrzeganie zasad regulaminu.
2. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek przestrzegania zasad regulaminu.
3. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z Wewnątrzszkolnymi
Zasadami Oceniania - obniżenie oceny zachowania.
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4. O niestosownym zachowaniu ucznia opiekunka niezwłocznie informuje wychowawcę lub
pedagoga. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami i podejmują działania wychowawcze.
§8
Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie wyłączną odpowiedzialność ponoszą rodzice ucznia
i zobowiązani są do dokonania naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.
§9
W przypadku awarii autobusu opiekunka wraz z kierowcą podejmują działania zmierzające
w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
§ 10
Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych
z dowozem: opiekunce, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy lub wicedyrektorowi szkoły.
§ 11
1. Z niniejszym regulaminem wychowawcy klas i wychowawcy świetlicy mają obowiązek zapoznać
uczniów korzystających z dowozu.
2. Uczniowie potwierdzają zapoznanie z regulaminem poprzez złożenie własnoręcznego podpisu.
3. W sprawach nie objętych regulaminem uczniowie zobowiązani są do podporządkowania się
ustnym poleceniom opiekunki.
4. Rodzice zapoznają się z powyższym regulaminem i procedurami dotyczącymi dowozu, wypełniają
wymagane oświadczenie i przekazują je wychowawcy. Regulamin zostaje umieszczony na stronie
internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń dla rodziców.
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Załącznik nr 1
…............................................................................................................................................................
Korzystanie z dowozu w roku szkolnym ….................................
Oświadczam, że w bieżącym roku szkolnym moje dziecko …................................................................
(imię i nazwisko) uczeń/uczennica
klasy..................... będzie korzystało z dowozu organizowanego przez gminę.
Droga dziecka z domu do szkoły wynosi......................km.
Z przystanku autobusowego dziecko będzie wracało (proszę podkreślić)
a) samodzielnie
b) pod opieką osoby powyżej 10 roku życia.
(podstawa prawna art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko
pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat – ustawodawca mówi o "osobie",
niekoniecznie więc opiekunem dziecka musi być w tym przypadku rodzic.)
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka z przystanku do domu.
…......................................................................
data, podpis rodzica (prawnego opiekuna)
Zapoznałem/łam się z Regulaminem zasad bezpieczeństwa dla uczniów korzystających z dowozu i
procedurami dla uczniów korzystających z dowozu zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły
www.zsuwieliny.pl / tablicy ogłoszeń w szkole.

….........................................................................
data, podpis rodzica( prawnego opiekuna)
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