
REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW DO/Z ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W NR 15 W RYBNIKU  
 

 § 1  

Zasady ogólne 

 

1.  Dowóz  uczniów do placówek oświatowych następuje komunikacją podległą Zarządowi 

Transportu Zbiorowego, na terenie Miasta Rybnika. 

2. Opłaty za przewóz normalizuje zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika Nr 62/2011 z dnia 

18.02.2011 r. 

3. Rodzice uczniów/uczniowie dojeżdżający są informowani o harmonogramie dowozów i 

ewentualnych zmianach kursów autobusu szkolnego. 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 w Rybniku nie odpowiada za ewentualne spóźnienie 

lub nie dojechanie autobusu. Natomiast opiekun lub dyrektor szkoły ma obowiązek 

poinformować o zaistniałej sytuacji rodziców. 

5. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów w razie istniejącej potrzeby  w autobusie 

oraz  w drodze do i ze szkoły zapewniając bezpieczeństwo na teren szkoły,  poza szkołą na 

przystanku  autobusowym oraz na przejściach dla pieszych. 

6. Opiekun podczas każdego przed każdym kursem  sprawdza obecność uczniów 

dojeżdżających danym autobusem. 

7. 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, kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,     

do dnia 7 września każdego roku szkolnego.  

8. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły kursami zgodnie ze swoim planem lekcji i zgodnie z nim 

wyjeżdżają.  

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

miejscach za zgodą opiekuna.  

 

10. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w miejscu wyznaczonym przez opiekuna.  

 

11. Uczniowie po przyjeździe udają się do szkoły pod opieką wyznaczonego nauczyciela, mogą 

korzystać z opieki  świetlicy szkolnej lub bezpośrednio udają się na lekcje.  

12. Uczniowie oczekujący  na transport po zakończonych lekcjach są pod  stałą opieką 

wychowawców  świetlicy szkolnej lub korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych. Przed 

wyjściem ze szkoły  oczekują w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę 

świetlicy/opiekuna.  

13. Uczniom zabrania się:  

               

         samodzielny powrót do domu, jeżeli jest zapisany w świetlicy, jako uczeń dowożony, 

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

 

14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca 

zbiórki oczekiwania na autobus szkolny ( plac szkoły) oraz odłączających się od grupy        

w trakcie przejścia na przystanek do szkoły lub ze szkoły na przystanek. Jednocześnie          



o nagannym zachowaniu dzieci zostają powiadomieni rodzice.  

 

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

dyrektora szkoły lub opiekuna dowozu oraz zgodą rodzica. 

 

16. Uczeń lub rodzic ma obowiązek do natychmiastowego zgłaszania wszystkich 

nieprawidłowości związanych z dowozem nauczycielom, wychowawcy klasy lub 

dyrektorowi szkoły.  

 

17. 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.  

 

18. Podczas jazdy uczniowie zachowują spokój i dyscyplinę poprzez następujące działania: 

 wchodząc do autobusu, zajmują miejsca siedzące (jeżeli są wolne),   

 wsiadają i wysiadają z autobusu pojedynczo z należytym bezpieczeństwem, 

 nie wstają z miejsc podczas jazdy,  

 nie jedzą, nie piją, nie żują gumy, 

 nie hałasują, nie otwierają okien i nie śmiecą, 

 nie korzystają z telefonów komórkowych (tylko w wyjątkowych sytuacjach)- 

zabronione jest filmowanie/nagrywanie i wykonywanie zdjęć współuczestników 

transportu! 

 wstają z miejsc dopiero po zatrzymaniu się autobusu, 

 kulturalnie zachowują się wobec współpasażerów, opiekunów i kierowcy. 

19. Podczas jazdy uczniowie wypełniają wszystkie polecenia opiekuna dowozu. 

20. Na zgłoszenia opiekunów dotyczących pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów 

dyrekcja/nauczyciele reagują zgodnie z regulaminami obowiązującymi w szkole. 

 

§ 2  

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, a tym samym braku 



poprawy zachowania ucznia organizator/ dyrektor na wniosek opiekuna dowozów, wspólnie  

uzgadniają sposób rozwiązania problemu, łącznie z zobowiązaniem rodziców o nadzór nad 

dzieckiem w czasie transportu. 

6. Rodzice dzieci siedmioletnich i młodszych oczekują z dzieckiem na przystanku 

autobusowym do przyjazdu autobusu i przekazują odpowiedzialność za dziecko z chwilą 

wejścia dziecka do pojazdu. 

 

7. W przypadku, gdy dziecko siedmioletnie 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 

Obowiązki przewoźnika 
Obowiązkiem przewoźnika jest: 

1. terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych zajęciach; 

2. przewożenie uczniów autobusami/busami  wyłącznie sprawnymi technicznie, 

posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. 

Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym 

pojazdu;  

3. właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym; 

4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy/busy służące do  

przewozu dzieci i młodzieży; 

5. w przypadku awarii autobusu/busa zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego 

      warunki określone w powyższych punktach; 

6. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie koordynowania rozkładów jazdy, ustalenia 

miejsc wsiadania i wysiadania uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu 

uczniów 

7. kierujący pojazdem powinien przestrzegać zasad kulturalnego zachowania wobec dzieci,  

przestrzegać zasad trzeźwości. 

 § 4  

 Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców klas wszystkim uczniom 

dowożonym oraz rodzicom tych uczniów, najpóźniej do połowy wrześniu każdego roku 

szkolnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: podczas 

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

3. Niniejszy regulamin jest dostępny w świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za 

jego nieprzestrzeganie. 

5. Regulamin został stworzony w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203),obowiązującą od dnia 1 września 2017 r 

6. Regulamin zostaje ogłoszony z dn. 06.09.2017r. z mocą obowiązywania z dn. 01.09.2017r.  

 



 

 
Załącznik nr 1 

 

….......................................... 

(Miejscowość , data) 
 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 
 

Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się, a tym samym zobowiązuję syna /córkę * ………………… 

………………………………….., ucznia/uczennicę* klasy ............,  dojeżdżającego/-ej* 

autobusem/busem do  szkoły ................................................................................................................  

w roku szkolnym …............................................. do przestrzegania Regulamin dowozów i odwozów 

uczniów z zespołu Szkolno-Przedszkolnego w nr 15 w Rybniku począwszy od pierwszego dnia 

roku szkolnego. 

 

Rodzic * ................................................ 

 

 

Uczeń/uczennica* ................................................ 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


