
Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie 

z dnia 25.11.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów 

 
REGULAMIN 

DOWOZU UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 1 

IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE 
 

§ 1 

 

Zadania Szkoły : 

1. Organizatorem dowozu uczniów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła 

II w Sztumie działający w imieniu Miasta i Gminy Sztum. Organizator dowozów ustala 

listę uczniów dowożonych do szkoły, godziny odjazdów autobusów. 

2. Harmonogram dowozu uczniów jest dostosowany do tygodniowego planu zajęć szkoły                   

i opublikowany na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 

3. Autobus szkolny odjeżdża z przystanków  o godzinie ustalonej w planie dowozów,  

4. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w wyznaczonych 

miejscach przez Dyrekcję szkoły. 

5. Szkoła posiada  listy uczniów dojeżdżających z poszczególnych ulic, oświadczenia 

rodziców dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w drodze do i z  przystanku, a 

także podczas oczekiwania na przyjazd autobusu szkolnego. 

6. Szkoła zapewnia opiekę uczniom przywiezionym do szkoły przed rozpoczęciem zajęć 

oraz uczniom oczekującym po zajęciach na odjazd autobusu. Wychowawcy klas I-III  

przyprowadzają uczniów do świetlicy zgodnie z ich planem zajęć. sprawdza listę 

Uczniowie oczekują na wyznaczony autobus w świetlicy lub czytelni szkolnej, skąd pod 

opieką wyznaczonego pracownika szkoły przechodzą do autobusu szkolnego. 

7. Dyrektor szkoły informuje realizującego dowóz o planowanych  zmianach w terminach 

dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. 

8. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do przeprowadzania (osobiście lub poprzez 

osobę wyznaczoną) wyrywkowych kontroli przewozu mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa uczniów. 

 
§ 2 

 

Zadania i obowiązki rodziców 

lub prawnych opiekunów dowożonych uczniów: 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do przystanku autobusowego, powrotu do domu 

 po przywozie oraz w czasie oczekiwania na autobus szkolny odpowiedzialność ponoszą 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

2. Jeżeli rodzic pozwala na samodzielny powrót dziecka z przystanku do domu  musi 

skierować odpowiednią pisemną prośbę i przekazać ją wychowawcy klasy. Wychowawca 

przekazuje tę informację Dyrektorowi szkoły . 

3. Rodzice dzieci klas I-III oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują odpowiedzialność 

za dziecko z chwilą wejścia do autobusu. 

4. W przypadku gdy dziecko klas I-III nie jest odebrane z przystanku przez rodzica lub 

prawnego opiekuna wówczas dziecko wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzone 

przez opiekuna do świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję wychowawcy 

 i rodzica, może wrócić kolejnym autobusem szkolnym lub zostać odebrane przez 

rodziców. W szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebrani 

dziecka ze szkoły.   
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5. Rodzice lub prawni opiekunowie winni przeprowadzać ze swymi podopiecznymi 

rozmowy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych a także 

zachowania się w autobusie podczas przewozu i oczekiwania na autobus. 

6. W przypadku notorycznego nagannego zachowania się ucznia, Dyrekcja szkoły zastrzega 

sobie prawo do wykluczenia takiego dziecka z możliwości dowożenia autobusem 

szkolnym, a także nałożenia na niego kar dyscyplinarnych wynikających ze  Statutu 

szkoły  po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców lub prawnych opiekunów. 

7. Za wszelkie zniszczenia spowodowane przez ucznia w czasie trwania przewozu ponoszą 

odpowiedzialność finansową jego rodzice/opiekunowie prawni. 

8. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek każdorazowo zawiadomić nauczyciela 

dyżurującego ,że uczeń w danym dniu nie będzie odjeżdżał autobusem szkolnym. 

 

§ 3 

 

Obowiązki uczniów dojeżdżających : 

1. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku zobowiązani są 

do zachowania, szczególnej ostrożności , przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

2. Po przyjeździe do szkoły kierują się do szatni a następnie do swoich klas lub świetlicy 

szkolnej. 

3. Uczniowie oczekują na  powrót autobusem szkolnym w świetlicy lub czytelni szkolnej, 

nie wolno im samowolnie opuszczać szkoły, wracać innymi środkami transportu bez 

pisemnej informacjo od rodzica. 

4. Uczniowie nie będą poszukiwani w szkole, czy poza nią aby odjechać autobusem 

szkolnym. Ich obowiązkiem jest przestrzeganie harmonogramu dowozów. 

5. Do autobusu należy wsiadać przednimi drzwiami, pojedynczo z zachowywaniem zasad 

kultury i uprzejmości, pamiętając o zasadzie od najmłodszych do najstarszych. W 

autobusie zajmować kolejne wolne miejsca wyznaczone przez opiekunów. 

6. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

7. Uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają autobusem zgodnie z planem lekcji. 

8. Uczeń bezwzględnie ma  wykonywać wszystkie polecenia: 

1)  kierowcy autobusu, 

2) osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu do i ze szkoły, 

3) nauczycieli dyżurujących w świetlicy i czytelni szkolnej.  

9. Uczniom kategorycznie zabrania się w czasie jazdy: 

1) wsiadania lub wysiadania bez zgody opiekuna lub podczas jego nieobecności, 

2) wstawania i chodzenia po autobusie w czasie ruchu pojazdu, otwierania okien, 

zaśmiecania pojazdu, dokonywania zniszczeń, /za szkody wyrządzone przez 

ucznia w autobusie koszty ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie/, 

3) zachowywać się hałaśliwie bądź w sposób zagrażający bezpieczeństwu jadących 

nim uczniów, 

4) rozmawiać z kierowcą, żądać zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie 

przeznaczonym, 

5) używania słów wulgarnych lub ogólnie uznanych za obraźliwe lub niestosowne              

zarówno w stosunku do dorosłych jak i do innych uczniów. 

10. Szkoła ma prawo i obowiązek reagowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie na 

zgłoszenia opiekunów dotyczące zachowania uczniów. 

 

11. W przypadku powtarzających się nagannych zachowań uczeń  pozbawiony zostanie 

prawa do korzystania z dowozów szkolnych. 

 


