
zał. nr 1  

do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej   

nr 1/2018/2019 z dnia 06.09.2018 

 

 

Szkoła Podstawowa w Żytowiecku 

Regulamin 
dowożenia i sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do szkoły. 

 
 

podstawa prawna: artykuł 39 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 

2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)  

  
   

I  Postanowienia ogólne: 

1. W terminie do 15 września każdego roku szkolnego uczeń oraz jego 

rodzic/prawny opiekun potwierdzają swoimi podpisami zaznajomienie się  i 

zaakceptowanie zapisów  niniejszego regulaminu. 

2. Wzór oświadczenia  rodzica stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

3. Wzór potwierdzenia zapoznania się uczniów z regulaminem stanowi  

załącznik nr 2 do regulaminu. 

4. Opiekun uczniów w czasie dowożenia składa oświadczenie o znajomości 

niniejszego regulaminu i  zobowiązanie do jego przestrzegania, wg. wzoru   

jak w załączniku  nr 3 do regulaminu. 

5. Do czasu przyjazdu autobusu (dowozy) oraz po wyprowadzeniu dzieci z 

autobusu (odwozy) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice. 

6. Od momentu wyjścia z autobusu po przyjeździe do szkoły oraz do momentu 

wprowadzenia dzieci do autobusu po zakończonych zajęciach za 

bezpieczeństwo dzieci odpowiada szkoła. 

7. Od momentu wejścia do autobusu oraz do momentu wyprowadzenia dzieci z 

autobusu za bezpieczeństwo dzieci odpowiada opiekun. 

8. Opiekun w trakcie jazdy przebywa przy tylnych drzwiach autobusu. Kontrola 

przednich drzwi autobusu sprawowana jest przez kierowcę autobusu. 

9. Dzieci do autobusu wchodzą przednimi, a wychodzą tylnymi drzwiami. 

10. Dzieci po wyjściu z autobusu wyprowadzane są na przystanek lub 

przeprowadzane przez opiekuna na drugą stronę jezdni. 

11. Dzieci wchodzą i wychodzą z autobusu po zakończeniu manewrowania przez 

pojazd – autobus musi być skierowany w kierunku dalszej jazdy. 

 

II. Zadania opiekuna:  
1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do i wysiadania z 

autobusu. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy. 

3. Kontrola obecności uczniów dojeżdżających z kolejnych miejscowości. 

4. Prowadzenie pisemnej dokumentacji obecności uczniów objętych dowożeniem 

na poszczególnych kursach.  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/D2017000005901.pdf


5. Zbieranie i gromadzenie (przez okres miesiąca) pisemnych informacji 

rodziców o organizowaniu przez nich w danym dniu odwozu we własnym 

zakresie. 

6. Odnotowywanie po otrzymaniu takiej informacji powodów nieskorzystania z 

dowożenia przez uczniów np. udziału w dodatkowych zajęciach, 

wcześniejszego powrotu do domu z rodzicami, zamierzonej nieobecności itp. 

oraz nieskorzystania z dowożenia bez otrzymania takiej informacji. 

7. Informowanie wychowawcy klasy o przypadkach naruszania zasad niniejszego 

regulaminu przez uczniów. 

8. Informowanie koordynatora dowozów/dyrektora szkoły o przypadkach 

wielokrotnego naruszania zasad niniejszego regulaminu przez uczniów. 

9. Informowanie koordynatora dowozów/dyrektora szkoły o awariach autobusu 

lub innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na dowożenie. 

 

 

III.             Przebieg dowozu: 

  

1. Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu. Po przyjeździe 

autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu (tylnymi drzwiami) i 

wprowadza dzieci do środka (z tym momentem przejmuje pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci). Po przyjeździe na teren szkoły 

opiekun wyprowadza dzieci z autobusu i kieruje je na boisko szkolne (w tym 

momencie szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za uczniów).  

2. W przypadku zamiaru powrotu do domu we własnym zakresie dziecko po 

wejściu do autobusu przedstawia opiekunowi pisemną informację rodzica w 

tym zakresie. 

 

IV.              Przebieg odwozu: 

  
1. Po skończonych zajęciach uczniowie objęci odwozem kierowani są na miejsce 

oczekiwania na autobus. Opiekun – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciel dyżurny lub nauczyciel świetlicy doprowadza grupę do pojazdu. 

2. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i 

wyprowadza wysiadających uczniów, jeśli są to uczniowie, którzy muszą 

przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza dzieci. Od tego momentu 

za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.  

  

V.                 Obowiązki ucznia objętego dowożeniem do szkoły. 

  

1. Bezwzględne wykonywanie wszystkich poleceń:  

a) kierowcy autobusu; 

b) osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu i odwozu; 

c) osoby sprawującej opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz. 

2. Zgłaszanie opiekunowi osobiście, poprzez pisemną informację od rodzica lub 

poprzez kolegów/koleżanki zamiaru nieskorzystania z dowożenia z powodu 

np. udziału w dodatkowych zajęciach, wcześniejszego powrotu do domu z 

rodzicami, zamierzonej nieobecności itp. 

3. Przebywanie w miejscu wyznaczonym przez opiekuna w czasie oczekiwania 

na odwóz. 



4. Po wejściu do autobusu zajęcie miejsca i pozostanie na nim do czasu 

zatrzymania się autobusu na właściwym przystanku.  

5. Kategorycznie zabrania się:  

a) oddalania się od grupy bez zgody opiekuna; 

b) podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub 

wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu; 

c) poruszania się po autobusie w czasie jazdy. 

d) zachowywać się w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób. 

e) zachowywać się w sposób hałaśliwy i używać słów wulgarnych. 

  

VI.  Kary i upomnienia 
  

1. W stosunku do uczniów naruszających zasady niniejszego regulaminu mają 

zastosowanie zapisy Statutu Szkoły. 

2. W stosunku do uczniów wielokrotnie naruszających zasady niniejszego 

regulaminu koordynator dowozów/dyrektor szkoły może podjąć decyzję o 

okresowym pozbawieniu prawa do korzystania z dowożenia szkolnym 

autobusem informując o tym rodziców. 

3. W stosunku do opiekunów naruszających zasady niniejszego regulaminu mają 

zastosowanie zapisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela. 
 
 



4.  
Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią  Regulaminu dowożenia i sprawowania opieki 

nad uczniami dowożonymi do Szkoły Podstawowej w Żytowiecku i akceptuję jego 

postanowienia  
 
(regulamin dostępny jest w bip na stronie www.sp-zytowiecko.poniec.pl  ) 
 
w roku szkolnym ………………………………………………………. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………              klasa …………………………. 
  Imię i nazwisko  dziecka/ucznia 
 
 
 
                                                                           …………………………………………………………………… 

                                                                       Data   i  czytelny   podpis   rodzica 
 
 

 

http://www.sp-zytowiecko.poniec.pl/


 
Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

POTWIERDZENIE   
 

zapoznałam/em się z treścią  Regulaminu dowożenia i sprawowania opieki nad uczniami 

dowożonymi do Szkoły Podstawowej w Żytowiecku oraz  zobowiązuję się do jego 

przestrzegania w roku szk. …………………… 
 

 

Lp.  
KLASA………………. 

Nazwisko i imię ucznia Data Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 



 
Załącznik nr 3 do regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE  OPIEKUNA 
 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w dniu ……………………………..……….. zapoznałam/em 

się z treścią Regulaminu dowożenia i sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do 

Szkoły Podstawowej w Żytowiecku w roku szk. ………………………….   i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

 

 
Nazwisko i imię opiekuna 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                                                                                                               
                                                                                                        ……………………………………………… 
                                                                                                                          ( data, podpis) 

 


