
REGULAMIN DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW KORZYSTAJACYCH Z DOWOZU 

DO GIMNAZJUM IM. M. KOPERNIKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem dowozu uczniów Gimnazjum im. M. Kopernika jest organ prowadzący – 

Gmina Kąty Wrocławskie. 

2. Dowóz uczniów odbywa się w dniach, kiedy w szkole realizowane są zajęcia dydaktycz-

ne. 

3. Bezpłatnym dowozem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły przekracza 

odległość wymienioną w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). 

4. Organizator dowozu w planie dowozu określa przystanki dla autobusów szkolnych. 

Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko na wyznaczonych przez organizatora 

przystankach. 

5. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 15 lipca każdego 

roku i przekazuje organizatorowi dowozu. 

6. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z przewoźnikami, opracowuje harmonogram dowozu 

i odwozu uczniów uwzględniając rozkład obowiązkowych zajęć szkolnych. 

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek szkolny 

i podczas powrotu dziecka z przystanku do domu ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie. 

8. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozu odpowiedzialny jest opiekun zatrudniony 

przez przewoźnika. 

9. Opiekun  w autobusie szkolnym sprawuje dozór przy wsiadaniu, wysiadaniu. 

II. OBOWIĄZKI SZKOŁY 

10. Na przyjeżdżające do szkoły dzieci oczekuje w świetlicy szkolnej wyznaczony pracownik. 

11. Jeżeli organizacja pracy szkoły przewiduje skrócenie zajęć, uczniowie oczekują na kurs 

autobusu  w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

III. OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIÓW 

12. Podczas jazdy uczniowie maja obowiązek pozostawać na zajmowanych miejscach  

oraz zachowywać się spokojnie i kulturalnie. 

13. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z  autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez 

organizatora dowozu po wyrażeniu zgody opiekuna dowozu. 

14. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego, uczniowie zachowują szczególną 

ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

15. Po przyjeździe do szkoły uczniowie obowiązkowo pozostają pod opieką nauczyciela 

świetlicy do czasu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. 

16. Po zakończeniu zajęć uczniowie objęci dowozem mają obowiązek oczekiwać w świe-

tlicy szkolnej do czasu przyjazdu autobusu.  

17. W przypadku spóźnienia się na powrotny kurs autobusu szkolnego, uczeń zobowiązany 

jest zgłosić się w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela dyżurującego. 

18. Uczeń winien przychodzić na przystanek pięć minut przed planowanym odjazdem auto-

busu. 

19. Uczniom korzystającym z dowozu szkolnego zabrania się: 

 wsiadania i wysiadania z autobusu bez zgody opiekuna, 

 otwierania okien,  

 zaśmiecania pojazdu,  

 niszczenia i dewastacji wyposażenia pojazdu, 

 rzucania różnymi przedmiotami,  

 chodzenia po autobusie, 



 hałaśliwego, niekulturalnego zachowania oraz rozmów z kierowcą. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

20. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek przestrzegania zasad regulaminu. 

21. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z Wewnątrzszkol-

nym Systemem Oceniania. 

22. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice/ prawni 

opiekunowie  ucznia. 

23. Z niniejszym regulaminem wychowawcy klas i wychowawcy świetlicy mają obowiązek 

zapoznać uczniów korzystających z dowozu. 

24. W sprawach nie objętych regulaminem uczniowie zobowiązani są do podporządkowania 

się ustnym poleceniom opiekuna. 

25. Rodzice zapoznają się z powyższym regulaminem i procedurami dotyczącymi dowozu, 

wypełniają wymagane oświadczenie i przekazują je wychowawcy. Oświadczenie stanowi 

załącznik numer 1 do regulaminu. 

26. Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa uczniów korzystających 

z dowozu do szkoły 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że w roku szkolnym …………………………..… moje dziecko  

…......................................................................... uczeń/uczennica klasy...............  
          /imię i nazwisko/ 

 

będzie korzystało z dowozu do szkoły organizowanego przez gminę. 

 

 

Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się, a tym samym zobowiążę syna/ córkę do 

przestrzegania Regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa uczniów korzystają-

cych z dowozu do Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich.  

 

……………………………………..  …………………………………….. 
     /data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna/    /podpis ucznia/ 


