
REGULAMIN 

 DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY I ODWOZU DO DOMU 

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II  

W MIELCU 

 
     Dowóz zorganizowany jest dla uczniów szkoły posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego.   

     Z autobusu szkolnego korzystają uczniowie zakwalifikowani do tego i znajdujący się na 

liście przewozowej. Organizator przewozu ustala rozkład jazdy obowiązujący 

w danym roku szkolnym oraz przystanki dostosowane do potrzeb dzieci i możliwości 

wynikających z przepisów o ruchu drogowym.   

 

1. Każdy uczeń dojeżdżający zobowiązany jest do przestrzegania rozkładu jazdy.  

2. Za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po 

przyjeździe do swojego przystanku odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie). 

3. Uczniowie, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na samodzielny powrót 

       z przystanku do domu, po zatrzymaniu się autobusu opuszczają go 

       samodzielnie. 

4. W przypadku konieczności przejścia dziecka na drugą stronę jezdni nauczyciel 

zobowiązany jest do bezpiecznego przeprowadzenia ucznia przez ulicę.   

5. Za bezpieczeństwo dziecka od chwili wejścia rano do autobusu, podczas przejazdu na 

trasie, dojście do szatni a stamtąd do świetlicy odpowiada nauczyciel, wyznaczony jako 

opiekun przewozu.  

6. W szatni w czasie przebierania się uczniów nauczyciela-opiekuna przewozu wspomaga 

również pomoc wychowawcy świetlicy lub  nauczyciel dyżurujący. Podobnie w drodze 

powrotnej  nauczyciel-opiekun przewozu odpowiada za uczniów odwożonych do domów 

od chwili zbiórki  w szatni, gdzie uczniowie przyprowadzani są przez nauczycieli, z 

którymi mieli ostatnie zajęcia, do chwili opuszczenia przez dziecko autobusu na 

wyznaczonym przystanku.  

7. Na czas przygotowania uczniów do drogi powrotnej opiekuna przewozu wspomaga 

pomoc wychowawcy świetlicy.  

8. Uczniów korzystających z przewozu zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpiecznej 

jazdy i kulturalnego zachowania.  

9. Dzieci w autobusie szkolnym zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsce. Nie mogą 

podczas jazdy wstawać z siedzeń, otwierać okien, spożywać posiłków, zaśmiecać 

pojazdu, zachowywać się hałaśliwie, używać wulgarnych czy obraźliwych słów. 

10.  Zachowanie uczniów nie może zagrażać bezpieczeństwu innych osób znajdujących się w 

autobusie. 

11. Uczniowie drastycznie naruszający regulamin jazdy w autobusie szkolnym podlegają 

karze zgodnie ze statutem szkoły.  

12. Jeżeli zastosowane kary nie przyniosą oczekiwanych efektów uczniowie będą mogli 

jeździć wyłącznie pod opieką rodzica. Decyzję taką podejmuje kierownik świetlicy i 

informuje o tym rodziców.  

13. Rodziców zobowiązuje się do punktualnego odbioru uczniów na wyznaczonych 

przystankach.  

 



14. Jeżeli rodzice nie  zgłoszą się po   dziecko o określonej porze, dziecko jedzie do końca 

trasy-na bazę MKS. Jeżeli tam również nie będą go oczekiwać rodzice, uczeń pod opieką 

nauczyciela wraca taksówką na koszt rodziców do szkoły i oczekuje na rodziców  w 

świetlicy, pod opieką tego nauczyciela. O takim fakcie nauczyciel powiadamia dyrektora 

szkoły.  

15. Rodzice, którzy wybiorą dziecko ze szkoły bezpośrednio po lekcjach mają obowiązek 

poinformować o tym nauczyciela dyżurującego w świetlicy.  

16. O wszystkich zmianach kursu autobusu szkolnego, wynikających ze zmiany organizacji 

zajęć szkolnych, kierownik świetlicy, na dwa dni przed zmianą, informuje rodziców o 

takiej sytuacji. 

17. Z przewozu autobusem szkolnym mogą skorzystać uczniowie nie będący na liście 

przewozowej, rodzice a także pracownicy szkoły pod warunkiem wystarczającej liczby 

wolnych miejsc i zgody opiekuna przejazdu. Osoby te muszą posiadać ważny bilet MKS, 

gdyż w innym przypadku nie podlegają ubezpieczeniu. Pracownicy szkoły i rodzice 

korzystając z przejazdu zobowiązani są do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi 

podczas jady i w szatni. 

18. Wszystkie sprawy dotyczące zorganizowanego przewozu dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych należy załatwiać z kierownikiem świetlicy lub bezpośrednio z 

nauczycielami świetlicy-opiekunami przewozu. 

19. Jeżeli dziecko w danym dniu nie będzie korzystało z przewozu , obowiązkiem rodzica jest 

poinformowanie dzień wcześniej o tym fakcie pracowników świetlicy ( do godz.14.00) 

lub w dniu dowozu bazy MKS w godz. 4.00- 6.00. Informacja ta jest potrzebna w celu 

weryfikacji trasy przejazdu.  

 

 

                                                                     

 

 

                                                    

 
 


