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Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019/20 
Dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej 

z dnia 13 grudnia 2019 r. 
 

 

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem dowozu dzieci/uczniów Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej jest 

organ prowadzący – Urząd Gminy w Turośni Kościelnej. 

2. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę dowozu 

dzieci/uczniów, Opiekuna dowozu sprawującego opiekę nad dziećmi/uczniami, 

Szkołę, dzieci/uczniów korzystających z dowozu oraz ich rodziców. 

3. Do korzystania z dowozu do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej uprawnione są 

dzieci/uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły.  

4. Przewoźnik zobowiązany jest do przewozu wszystkich dzieci/uczniów 

uprawnionych do przewozu. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA DOWOZU 

 

1. Zapewnienie środków transportu i dbałość o ich stan techniczny. 

2. Zatrudnienie Kierowców autobusów i ustalenie zakresu ich obowiązków. 

3. Zatrudnienie Opiekunów dowozu i ustalenie zakresu ich obowiązków. 

4. Określenie, w uzgodnieniu ze szkołą, tras przewozów i przystanków dla 

autobusu. 

5. Odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz za niezapewnienie dzieciom/uczniom i Opiekunowi 

odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu.  
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§ 3 

OBOWIĄZKI SZKOŁY 

 

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi/uczniami oczekującymi w szkole na przyjazd 

autobusu do chwili przekazania ich Opiekunowi dowozu. 

2. Sporządzenie wykazu dzieci/uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Turośni 

Kościelnej i przekazanie go do Urzędu Gminy na początku każdego roku 

szkolnego.  

3. Uzgodnienie z Urzędem Gminy harmonogramu dowozu dzieci/uczniów.  

4. Informowanie Urzędu Gminy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, 

o planowanych zmianach w harmonogramie dowozów dzieci/uczniów 

związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole i zajęć w przedszkolu. 

(Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z Dyrektorami 

pozostałych szkół na terenie Gminy, których uczniowie dowożeni są szkolnym 

autobusem.) 

5. Zapoznanie dzieci/uczniów i rodziców z regulaminem dowożenia, trasą 

przewozu, przystankami, rozkładem jazdy i numerami miejsc przypisanymi 

poszczególnym dzieciom/uczniom. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI KIEROWCY 

 

1. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dbanie o stan techniczny i 

oznaczenie pojazdu tablicami „Autobus szkolny” i „Stop”, dbanie o 

bezpieczeństwo w trakcie jazdy  oraz  wykonywanie czynności zgodnych z 

instrukcją obsługi pojazdu.  

2. Przestrzeganie rozkładu jazdy (punktualne przyjazdy i odjazdy) oraz 

zatrzymywanie się na wyznaczonych przystankach.  

3. Zgłaszanie Organizatorowi dowozu zauważonych usterek. 
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§ 5 

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW 

 

1. Decydowanie o wpuszczaniu i wypuszczaniu dzieci/uczniów z autobusu  na 

ustalonych przystankach. 

2. Zawiadomienie dyrekcji szkoły i Organizatora dowozu w przypadku kolizji lub 

wypadku drogowego. 

3. Dbanie o zajmowanie przez dzieci/uczniów przypisanych im miejsc w  każdym 

autobusie. 

4. Zwracanie uwagi dzieciom na ich niewłaściwe zachowanie, niedopuszczanie do 

agresji słownej czy tez fizycznej między uczniami. 

5. Opiekun w porozumieniu z pedagogiem /wychowawcami/ nauczycielem 

świetlicy  przydziela stałe miejsca dzieci na początku roku i sporządza listę 

uczniów przypisanych do wyznaczonych miejsc. W trakcie roku w sytuacjach 

nadzwyczajnych może zmienić to miejsce dzieciom  

6. Czuwanie nad obowiązkowym zapinaniem pasów bezpieczeństwa przez 

dzieci/uczniów, jeżeli pojazd takie posiada. 

7. Po zatrzymaniu autobusu na przystanku wysiadanie jako pierwszy, otwieranie 

drzwi i wypuszczanie lub wpuszczanie dzieci/uczniów do autobusu. 

8. Informowanie wychowawcy/pedagoga/dyrektora o przypadkach 

nieprzestrzegania Regulaminu przez dzieci/uczniów, niezwłocznie po ich 

zauważeniu. 

9. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów sprawowanie opieki nad 

dowożonymi uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa do czasu zapewnienia 

im pojazdu zastępczego. 

10.  Niedopuszczenie do przewozu lub przerwanie przewozu w przypadku 

stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci/uczniów. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW OBJĘTYCH DOWOZEM 

 

1. Dzieci//uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w 

niniejszym regulaminie. 
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2. Dzieci//uczniowie oczekują na przyjazd autobusu na wyznaczonych 

przystankach o ustalonej godzinie określonej w rozkładzie jazdy. 

3. Dzieci//uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego na właściwym 

przystanku – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kultury, w ustalonym 

przez Opiekuna porządku bez rozpychania się, a podczas jazdy uczniowie 

mają obowiązek siedzieć w przypisanych miejscach i nie mogą ich zmieniać w 

czasie jazdy. 

4. Dzieci mają obowiązek zajęcia wyznaczonego miejsca, zapięcia pasa i 

pozostania na miejscu do czasu dojechania na właściwy przystanek  

5. Dzieci//uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, 

przestrzegają ustalonych zasad.  

6. Dzieci//uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to 

zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

7. Dzieci//uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno 

krzyczeć, używać wulgarnego słownictwa, używać urządzeń głośno 

odtwarzających dźwięki, przepychać się, samowolnie zmieniać w czasie jazdy 

zajmowanego miejsca, przebywać na pomostach przy drzwiach pojazdu, 

otwierać drzwi ani okien, śmiecić, używać ognia. 

8. Dzieci//uczniowie mają obowiązek podporządkowania się poleceniom 

Opiekuna dowozu, w sytuacjach szczególnych – również kierowcy autobusu. 

9. Dzieci//uczniowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich 

nieprawidłowości związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub 

wypadkiem lub innym zajściem mającym wpływ na bezpieczeństwo dowozu - 

nauczycielowi, wychowawcy lub opiekunowi w autobusie. 

10. Zabrania się wnoszenia do autobusu przedmiotów ostrych i niebezpiecznych  

11. O nieodpowiednim zachowaniu dziecka/ucznia Opiekun dowozu informuje 

wychowawcę lub  pedagoga szkolnego, a ci rodziców (prawnych opiekunów) 

dziecka/ucznia.  

12. Za nieprzestrzeganie regulaminu dziecko/uczeń ponosi konsekwencje zgodnie 

z ustalonymi kryteriami oceny zachowania.  
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§ 7 

UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci/uczniów dochodzących do autobusu i oczekujących 

na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu oraz po opuszczeniu 

autobusu przez dziecko/ucznia po powrocie ze szkoły do swojej miejscowości, 

odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).  

2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

dzieci/uczniów, powstałe na skutek ich niewłaściwego zachowania w trakcie 

przewozu autobusem i oczekiwania na jego przyjazd na przystanku. 

3. W przypadku korzystania przez dziecko/ucznia z innej formy dojazdu do szkoły     

(pieszo, rowerem lub motorowerem) odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

ucznia oraz za ewentualne szkody z tym związane ponoszą rodzice (prawni 

opiekunowie). 

4. Rodzic indywidualnie odbierający dziecko/ucznia w czasie zajęć w świetlicy 

szkolnej lub odjazdów autobusów ze szkoły, ma obowiązek zgłoszenia tego 

faktu opiekunowi świetlicy lub osobie odpowiedzialnej w danym dniu za odjazdy 

uczniów.  

5. Przed rozpoczęciem zajęć, dzieci z autobusu do przedszkola przyprowadza 

opiekun dowozu.  

6. Po zakończeniu zajęć dzieci dojeżdżające z oddziałów przedszkolnych zabiera 

z przedszkola do autobusu opiekun dowozu 

7. Przejazd dzieci 3 i 4 letnich, jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta 

Gminy Turośń Kościelna. 

8. Zgoda na przejazd dziecka/ucznia innym kursem, niż wynikający z listy 

dowożonych uczniów, może być udzielona jedynie w wyjątkowych przypadkach 

i po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców lub opiekunów. 

9. W przypadku wcześniejszego skończenia zajęć uczniowie mogą odjechać 

wcześniejszym kursem pod warunkiem, że są wolne miejsca w autobusie. 

10. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim 

dzieciom/uczniom dowożonym oraz rodzicom (prawnym opiekunom) tych 

dzieci/uczniów w terminie do końca września każdego roku szkolnego. 

11. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności 

porządkowej za jego nieprzestrzeganie. 


