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REGULAMIN DOWOŻENIA I ODWOŻENIA 

UCZNIÓW PSP W CZARNEJ 

 

Uwaga! 

 
 za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy do szkoły odpowiadają 

rodzice, 

 za bezpieczeństwo dzieci w czasie jazdy autobusem do i ze szkoły odpowiadają 

opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych, 

 za bezpieczeństwo dzieci w drodze autobus – szkoła, szkoła - autobus odpowiadają 

wyznaczeni nauczyciele lub inne wyznaczone osoby z personelu szkoły. 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Organizatorem dowożenia uczniów PSP w Czarnej jest Urząd Gminy w Czarnej. 

2. Gmina zapewnia bezpłatny dowóz do  szkoły  wszystkim  uczniom  spełniającym 

kryteria określone w art. 14 i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

pozostałym uczniom w ramach wolnych miejsc w autobusie. 

3. Organizator określa trasę przewozu i przystanki autobusowe. 

4. Organizator opracowuje harmonogram dowożenia i odwożenia uczniów 

z uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych. 

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

6. Uczniowie PSP w Czarnej wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym 

przez organizatora miejscu. 

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek szkolny 

i podczas powrotu dziecka z przystanku do domu ponoszą rodzice. 

8. W związku z § 1 ust. 6 rodzice ucznia składają stosowne oświadczenie, które obowiązuje 

przez cały rok szkolny (zał. 1). 

9. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie 

zwolnienia napisanego i podpisanego przez rodzica. 

10. „Opiekun autobusu szkolnego” ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od 

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



 

 

ich   ze   szkoły   do   chwili   opuszczenia    autobusu    przez    ucznia    na 

wyznaczonym przystanku. 

11. Wszyscy uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przestrzegać ustalonych godzin 

dowozu i odwozu zgodnie z obowiązującym planem dowozu. 

12. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie 

informuje o awarii Urząd Gminy w Czarnej oraz dyrektora PSP w Czarnej natomiast 

opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do 

czasu zapewnienia pojazdu zastępczego. 

13. Opiekun autobusu szkolnego współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej 

organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania 

oraz wyeliminowania „ucieczek” ze szkoły. 

 

§ 2 

Zasady bezpieczeństwa i opieki 

 

1. Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwożeniem oczekują w świetlicy szkolnej 

(załącznik nr 2/3) na  „gminnego opiekuna autobusu”. 

2. Uczniowie dowożeni, którzy mają dowóz bezpośrednio po lekcjach lub po zajęciach, 

odbierani są przez  „gminnego opiekuna autobusu”. 

3. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze 

zakończenie zajęć, uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy 

szkolnej lub w innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora. 

4. W przypadku (dotyczy tylko odwożenia), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, 

zobowiązany jest on do zgłoszenia swojego spóźnienia nauczycielowi świetlicy/ 

wychowawcy/dyrektorowi szkoły. 

5. Rodzice dzieci sześcioletnich i młodszych oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują 

odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia dziecka do pojazdu. 

6. W przypadku, gdy dziecko sześcioletnie i młodsze nie jest odebrane z przystanku 

o wyznaczonej godzinie przez rodzica lub przez inną osobę, (tylko za pisemną zgodą) 

wówczas: dziecko wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzane przez opiekuna do 



 

 

świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję podjętą przez wychowawcę i rodzica, 

w szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka ze 

szkoły. 

§ 3 

Prawa i obowiązki uczniów dowożonych 

1. Uczniowie ma prawo do: 

 zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu, 

 zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy, 

 zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu, 

 opieki w świetlicy szkolnej w czasie oczekiwania na odwóz (załącznik nr 2), 

 opieki „gminnego opiekuna autobusu” w czasie dojścia ze szkoły do autobusu. 

2. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście 

uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami podpisał i dostarczył do szkoły, do której 

uczeń uczęszcza, oświadczenie stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do 

dnia 10 września każdego roku szkolnego. Rodzic zobowiązany jest również w tym 

terminie dostarczyć załącznik nr 2 lub nr 3 (dot. korzystania z opieki świetlicowej); uczeń 

podpisuje załącznik nr 4. 

3. Uczniowie mogą wsiadać do autobusu i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do 

tego miejscach (przystanek autobusowy, plac szkoły). Uczniom nie wolno wsiadać do 

autobusu lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna. 

4. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania. 

5. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną 

ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych  na  niebezpieczeństwo  wypadku. 

6. W miejscu zatrzymania się autobusu przejście uczniów na drugą stronę ulicy odbywa się 

tylko pod opieką opiekuna. 

7. Uczniowie po przyjeździe na plac szkoły udają się do szkoły: do świetlicy szkolnej lub 

bezpośrednio na lekcje. 

8. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub w innym 

miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Uczniom zabrania się: 

 wcześniejszego wychodzenia ze szkoły do autobusu bez opieki, 

 wracania do domu pieszo, jeżeli jest zapisany w świetlicy, jako uczeń dowożony, 

chyba, że przedstawi pisemną zgodę rodziców na wcześniejsze opuszczenie świetlicy. 

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

zgodą dyrektora szkoły i opiekuna dowozu. 



 

 

11. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

 wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, 

 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać i niszczyć pojazdu, 

 zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób, 

 żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 

 rozmawiać z kierowcą, 

 dokonywać zniszczeń w autobusie. 

12. Uczeń ma obowiązek do natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości 

związanych z dowozem nauczycielom, wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły. 

13.  Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń kierowców, opiekunów, 

nauczycieli, pracowników obsługi odpowiedzialnych za dowozy uczniów. 

14. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany: 

 ustnym upomnieniem opiekuna, 

 powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się i wpisaniem 

uwagi do zeszytu uwag, 

 rozmową z dyrektorem, 

 wezwaniem rodziców na rozmowę do szkoły, 

  za szczególnie rażące wykroczenie uczeń może zostać wykluczony z dowozu 

(czasowo lub na stałe) z pominięciem wcześniejszych punktów regulaminu. 

 
§ 4 

Obowiązki rodziców 

1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca 

zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz  

za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu. 

2. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci 

w autobusach szkolnych. 

3.  Rodzice są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa 

dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanego 

odwożenia na poszczególnych trasach. 



 

 

4. Rodzice zapewniają opiekę i dowóz do szkoły na zajęcia ucznia, który spóźnił się na 

autobus szkolny. 

5. Rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowożenia dotyczące 

negatywnych zachowań uczniów. W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające 

się negatywne zachowania uczniów organizator dowozu ma prawo odmówić uczniowi 

korzystania z dowożenia. 

 
§ 5 

Zasady obowiązujące podczas dowożenia uczniów w czasie epidemii COVID – 19 

 

1. W czasie dowozu uczniów do szkoły w autobusie obowiązują zasady przemieszczania się 

zawarte w § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356). 

2. Zgodnie z ww. rozporządzeniem uczniowie podczas korzystania z autobusu szkolnego 

mają obowiązek zakrywania ust i nosa  przy pomocy maseczki, przyłbicy itp. Obowiązek 

ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, chorych psychicznie lub z  niepełnosprawnością ruchowa utrudniającą 

założenie osłony ust i nosa oraz dzieci do lat 4.  

3. W autobusie nie może  być więcej osób niż tyle ile   miejsc siedzących lub tyle ile wynosi  

50% wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji  technicznej 

pojazdu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców klas wszystkim uczniom 

dowożonym (zał. 4) oraz rodzicom tych uczniów, najpóźniej w miesiącu wrześniu 

każdego roku szkolnego (zał. 1 i 2/3). Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku 

lekcyjnym wpisem na czerwono. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: podczas 

trwania dowozów – opiekun, w innym czasie – organizator dowozów, dyrektor szkoły. 

3. Niniejszy regulamin został opracowany w porozumieniu z organizatorem dowozów 

uczniów i jest dostępny w świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2020 r. Zarządzeniem dyrektora 

szkoły z dnia 01.09.2020 r. 



 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1. Oświadczenie rodziców dotyczące korzystania dziecka z dowozu/odwozu, 

Załącznik nr 2. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej dziecka dojeżdżającego „transportem 

gminnym”, 

Załącznik nr 3. Oświadczenie rodzica o rezygnacji z korzystania ze świetlicy szkolnej, 

Załącznik nr 4. Oświadczenie ucznia korzystającego z „transportu gminnego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

........................................................... 
miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące korzystania z dowozu ucznia 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. 

 
 

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna/córki w drodze 

z domu na przystanek szkolny i podczas powrotu dziecka z przystanku do domu. 

 
........................................................... 

czytelny podpis rodziców 

 
 

Zapoznałem/am się z Regulaminem dowożenia i odwożenia uczniów PSP w Czarnej 

zamieszczonym na stronie internetowej szkoły www.czarnasp@educzarna.pl  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Regulamin do wgląda znajduje się w świetlicy szkolnej oraz u dyrektora szkoły. 

 

 
........................................................... 

data, czytelny podpis rodziców 



 

 

Załącznik nr 2 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH „TRANSPORTEM GMINNYM” 

ROK SZKOLNY 20…/20… 
 

 
 

do pobrania w osobnym linku/w sekretariacie/u wychowawcy świetlicy/u dyrektora



 

 

Załącznik nr 3 

.......................................................... 
miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o rezygnacji z korzystania ze świetlicy szkolnej  

ucznia „dojeżdżającego transportem gminnym”  

w roku szkolnym …....................... 

 
 

Oświadczam, że w bieżącym roku szkolnym moje dziecko ….................................................... 
                                                                                                                                                  (imię i nazwisko) 

uczeń/uczennica klasy ................... będzie korzystało z dowozu organizowanego przez gminę, 

ale nie będzie korzystało ze świetlicy szkolnej przysługującej uczniom korzystającym 

z tzw. „dowozów”. 

 

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna/córki w czasie 

oczekiwania na transport gminny. 

 
........................................................... 

czytelny podpis rodziców 

 
 

 

Załącznik nr 3 

.......................................................... 
miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o rezygnacji z korzystania ze świetlicy szkolnej  

ucznia „dojeżdżającego transportem gminnym”  

w roku szkolnym …....................... 

 
 

Oświadczam, że w bieżącym roku szkolnym moje dziecko ….................................................... 
                                                                                                                                                  (imię i nazwisko) 

uczeń/uczennica klasy ................... będzie korzystało z dowozu organizowanego przez gminę, 

ale nie będzie korzystało ze świetlicy szkolnej przysługującej uczniom korzystającym 

z tzw. „dowozów”. 

 

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna/córki w czasie 

oczekiwania na transport gminny. 

 
........................................................... 

czytelny podpis rodziców 

 



 

 

Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO Z „TRANSPORTU GMINNEGO” 
 

Zapoznałem/am się z Regulaminem dowożenia i odwożenia uczniów PSP w Czarnej  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 
 

 
 

L.p.             Imię i nazwisko ucznia, klasa Data Podpis 

ucznia 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 


