
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW  

DO SZKÓŁ W REJONIE STĘŻYCA 

 

1. Organizatorem     dowożenia    uczniów   do   szkół   podstawowych   
i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego jest Urząd 
Gminy w Stężycy. 

2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki dla autobusów  
i busów. 

3. Organizator podpisuje umowy z przewoźnikami oraz opiekunami 
dowożonych uczniów. 

4. Harmonogramy dowożenia dostosowane są do czasu rozpoczęcia  
i zakończenia zajęć szkolnych.  

5. Pojazdy odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w planie 
dowozów po stwierdzeniu obecności uczniów, którzy powinni 
przybyć na przystanek około 3 minut przed planowanym odjazdem. 

6. Wszyscy uczniowie dowożeni autobusami GPK otrzymują bilety 
miesięczne, które muszą mieć zawsze ze sobą wraz z legitymacją 
szkolną lub odpowiednim zaświadczeniem (klasy zerowe). 

7. Uczniowie kończący zajęcia zobowiązani są do punktualnego 
przychodzenia z lekcji oraz ustawiania się w kolejkach oczekujących 
na odjazd autobusów i busów. 

8. Uczniowie wsiadają (wysiadają) do pojazdów tylko w ustalonych 
miejscach. 

9. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusów i busów 
oraz powracających do domu po przybyciu do swojej miejscowości 
odpowiadają rodzice.  

10. Do ukończenia 7 roku życia dziecka rodzice lub opiekunowie 
są zobowiązani odbierać dziecko z przystanku autobusowego. W 
przypadku braku opiekuna dziecko zostanie przywiezione do szkoły 
i rodzice będą musieli je odebrać osobiście. 

11. Nauczyciel – opiekun autobusu szkolnego lub busa jest 
odpowiedzialny za dowożonych uczniów od chwili wejścia  
do autobusu do czasu dojazdu do szkoły oraz od momentu 
odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia pojazdu 
na przystanku w swojej miejscowości. 

12. Uczniowie oczekują na pojazdy na  wyznaczonych  przystankach 
(na poboczu drogi lub przystankach PKS). 
O bezpieczeństwo uczniów na przystankach dbają młodzieżowi 
opiekunowie wyznaczeni przez dyrekcję szkoły spośród 
najstarszych uczniów. 
 



W pojazdach uczniowie: 
 zajmują miejsca siedzące, których nie opuszczają do momentu 

zatrzymania się pojazdu na przystanku, 
 zachowują się w sposób kulturalny (nie wstają z miejsc, nie 

otwierają okien, nie krzyczą, nie niszczą pojazdów, nie zaśmiecają 
ich), 

 nie używają wulgaryzmów, 
 bezwzględnie podporządkowują się poleceniom opiekunów 

dowozu. 
13.  Koszt naprawy zniszczeń dokonanych celowo przez uczniów  

w pojazdach ponoszą rodzice. 
14. Uczniowie oczekujący w szkole na lekcje lub odwozy przebywają  

w  świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli. 
15.  Teren szkoły mogą opuszczać uczniowie posiadający 

pisemną     zgodę rodziców. 
16. Nauczyciele – opiekunowie pojazdu szkolnego współpracują  

z dyrekcją szkoły i wychowawcami w zakresie prawidłowej 
organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, 
poprawy ich zachowania podczas dowożenia. 

17.  Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia 
nauczycieli – opiekunów  dotyczące negatywnych zachowań 
uczniów. W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające się 
negatywne zachowania uczniów nauczyciel – opiekun ma prawo 
odmówić uczniowi korzystania z dowożenia. 

18. Uczniowie, którzy nie korzystają na co dzień z dowozów lub 
inne osoby mogą być przewożeni pojazdem szkolnym tylko za 
zgodą nauczyciela – opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych 
miejsc. 

19. Wszyscy uczniowie dowożeni zobowiązani są do przestrzegania 
aktualnego harmonogramu dowożenia obowiązującego w szkole. 

20. Uczeń dowożony może wrócić innym kursem pod warunkiem 
posiadania od rodziców pisemnej zgody, którą zobowiązany jest 
przekazać  nauczycielom w świetlicy. 

21. Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem 
transportu zobowiązany jest do poinformowania o tym nauczycieli 
w świetlicy szkolnej. 

20. W razie nieprzestrzegania regulaminu dowożenia przewidziane są 
kary zgodne ze Statutem Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w  Stężycy oraz Wewnętrznymi Zasadami Oceniania. 
 

Opracowała Elżbieta Popiela 
 

Regulamin zatwierdzono do realizacji 2 września 2019r.  


