
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW 
AUTOBUSEM SZKOLNYM 

 
1. Organizatorem dowozów w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze jest dyrektor szkoły i 

osoba wyznaczona do układania rozkładu jazdy autobusów, ustalenia listy uczniów dowożonych. 

Plan dowozów dostarczony jest zainteresowanym: uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym/, 

wychowawcom. 

2. Dowozami szkolnymi objęte są dzieci z następujących miejscowości: Zatonie, Marzęcin 

Barcikowice Małe i Duże, Sucha, Ługowo, Kisielin Stary i Nowy, Książ, Ochla, Jeleniów, 

Jarogniewice, Kiełpin, Radwanów, Broniszów. 

3. Autobus szkolny podjeżdża na przystanki według godzin ustalonych w planie jazdy. 

4. Przystankami określa się miejsca wyznaczone przez organizatorów dowozów. 

5. Rodzic/opiekun prawny/ dowożący dziecko do szkoły we własnym zakresie, zobowiązany jest 

poinformować o tym fakcie kierowcę i osobę odpowiedzialną za planowanie kursów. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu i wracających do domu, po przywozie do 

swojej miejscowości, odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie/. 

7. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dzieci od momentu wejścia do 

autobusu do momentu wyjścia z autobusu przed szkołą lub na przystanku, w miejscu 

zamieszkania podopiecznego. 

8. W przypadku awarii autobusu, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi dziećmi do chwili 

zapewnienia im pojazdu zastępczego. O sposobie postępowania w razie awarii autobusu mówi 

odrębny regulamin. 

9. W sytuacji , kiedy autobus szkolny nie dojedzie (złe warunki atmosferyczne, awaria), uczniowie 

po 20 minutach oczekiwania wracają do domu. 

10. Po przyjeździe do szkoły, jak również w oczekiwaniu na autobus powrotny, uczeń ma obowiązek 

zgłosić się i poczekać w świetlicy szkolnej. 

11. Dzieci dowożone gimnazjalnym autobusem oraz miejscowe, przychodzące przed 645, udają się do 

świetlicy szkolnej 

12. Przed przyjazdem autobusu podopieczni ustawiają się przed białą linią, „gęsiego” od 

najmłodszych do najstarszych, dziewczynki z przodu każdej grupy wiekowej. Dzieci wchodzą 

wolno po zdjęciu plecaka z pleców. Wejście do autobusu odbywa się przednimi drzwiami. 

13. Uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez opiekuna. Najmłodsi siadają z przodu. Wszyscy 

zapinają pasy. Starsi pomagają młodszym.  

14. Kurs nie rozpocznie się, dopóki wszyscy pasażerowie nie są zapięci w pasy bezpieczeństwa, a 

opiekun nie potwierdzi tego faktu, oraz jeżeli opiekun nie potwierdzi obecności wszystkich dzieci 

w autobusie. 

15. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

• wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub nieobecności opiekuna lub w miejscu innym niż 

wyznaczone bez pisemnej zgody rodzica /prawnego opiekuna/,  

• wstawać z miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, odpinać pasów,   

• zachowywać się w sposób hałaśliwy, bądź zagrażający bezpieczeństwie jadących,  

• żądać zatrzymania w miejscu do tego nieprzeznaczonym,  

• rozmawiać z kierowcą 

• niszczyć wyposażenie pojazdu. 

16. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły, osobą organizującą 

dowozy, wychowawcami w celu prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia podopiecznym 

bezpieczeństwa i poprawnego zachowania. 

17. Uczeń dowożony może wrócić innym kursem autobusu szkolnego tylko za pisemną zgodą 

rodziców/prawnych opiekunów/, opiekuna dowozów. 

18. Osoba niezapisana na liście uczniów dojeżdżających może być przewożona autobusem szkolnym 

tylko za zgodą opiekuna, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc, oraz pisemną zgodą rodzica.  



19. Dzieci dowożone mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać oraz zastosować do zasad zawartych 

w niniejszym regulaminie.  

20. Za szkody, zniszczenia wyrządzone przez uczniów dojeżdżających odpowiadają ich 

rodzice/opiekunowie prawni/, obciążeni pełną lub częściową odpłatnością , o czym decydują 

organizatorzy dowozów.  

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują organizatorzy oraz 

opiekunowie dzieci podczas dowozów.  

22. Regulamin ten przedstawiony jest do zapoznania: uczniom, rodzicom /prawnym opiekunom/, 

wychowawcom , w miesiącu wrześniu każdego roku. 

Zielona Góra 01.09.2017r. 
 


