
 

Regulamin dowozu uczniów/dzieci  Zespołu Szkół Publicznych w 

Taczanowie Drugim 
 

 Na podstawie art. 32 ust. 5, art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 3 pkt 1, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 

 

I Regulamin obowiązujący uczniów/dzieci 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. Dzieci przedszkolne 

odprowadzane są przez opiekuna dowozów do przedszkola.  

3. Uczniowie oczekują na  powrót autobusem szkolnym w świetlicy szkolnej, nie wolno im  

samowolnie opuszczać szkoły, wracać innymi środkami transportu bez poinformowania 

nauczyciela wychowawcy, który przekazuje taką informację nauczycielowi świetlicy 

pełniącemu dyżur w danym dniu, a ten nauczycielowi – opiekunowi dowozu. Dzieci 

przedszkolne przyprowadzane są przez wyznaczonego pracownika obsługi i do momentu 

zabrania dzieci przez opiekuna dowozu, przebywają pod jego opieką na holu głównym szkoły. 

4. Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod opieką wyznaczonego opiekuna 

dowozu. 

5. Opiekun dowozu w autobusie szkolnym jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów: 

a) od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili wejścia na teren 

szkoły, 

b) od chwili odebrania ich z budynku szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na 

przystanku w miejscu jego zamieszkania 

c) za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po 

przywozie do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. Rodzice dzieci 

sześcioletnich i młodszych mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci 

z autobusu dowożącego je do szkoły lub przez osoby upoważnione, które zapewnią 

bezpieczeństwo dziecku. W wypadku trzykrotnego otrzymania upomnienia dyrektora 

właściwej szkoły nie wywiązywaniu się z nałożonego obowiązku dzieci zostają wykluczone 

z dowozu, a rodzice zapewniają przejazd dzieci we własnym zakresie. 

6. Do autobusu należy wsiadać przednimi drzwiami, pojedynczo z zachowywaniem zasad kultury i 

uprzejmości, pamiętając o zasadzie od najmłodszych do najstarszych. Dzieci przedszkolne 

zajmują stałe miejsca na początku autobusu przy opiekunie dowozów. 

7. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko na przystanku zgodnie z listą dowozów. 

8. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni. 

9. Wysiadając z autobusu na przystanku docelowym, każdy uczeń czeka do momentu odjazdu 

autobusu i dopiero wtedy może udać się w kierunku miejsca zamieszkania. 

10. Uczeń/dziecko bezwzględnie ma  wykonywać wszystkie polecenia: 

a) osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu, 

b) nauczycieli dyżurujących w świetlic, 

c) wyznaczonego pracownika obsługi do opieki nad dziećmi przedszkolnymi, 

d) kierowcy autobusu. 



11. Uczniom kategorycznie zabrania się w czasie jazdy: 

a) wstawania i chodzenia po autobusie w czasie ruchu pojazdu,  

b) otwierania okien, zaśmiecania pojazdu, dokonywania zniszczeń, 

c) zachowywać się hałaśliwie bądź w sposób zagrażający bezpieczeństwu jadących nim 

uczniów i innych pasażerów, 

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

przeznaczonym, 

e) używania słów wulgarnych, ogólnie uznanych za obraźliwe lub niestosowne  zarówno w 

stosunku do dorosłych jak i do innych uczniów/dzieci, 

f) zbyt głośnego słuchania muzyki z telefonu komórkowego, 

g) filmowania, fotografowania i nagrywania osób przebywających w autobusie, 

h) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej – wszelkie formy naruszania nietykalności 

cielesnej bądź godności osobistej opiekuna, innych uczestników dowozu zgłaszane będą 

przez zainteresowane osoby do Dyrektora Szkoły i Komendy Powiatowej Policji w 

Pleszewie, 

i) innych niewłaściwych zachowań. 

12. Zgłoszenia opiekunów dowozu sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami, dotyczącymi 

negatywnych zachowań uczniów obowiązują następujące zasady: 

a) pisemne poinformowanie szkoły o zdarzeniu przez opiekuna, 

b)  rozmowa z wychowawcą i odnotowanie zdarzenia w kategoriach ocen z zachowania, 

c) upomnienie dyrektora szkoły i poinformowanie rodziców. 

13. W sytuacji wyczerpania powyższych środków i braku zmiany postawy ucznia dyrektor  

informuje o tym fakcie rodziców oraz przekazuje wiadomość o wykluczeniu ucznia z dowozu i 

zapewnieniu dojazdu dziecka do szkoły i ze szkoły przez rodziców we własnym zakresie i na 

ich własny koszt.   

14. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów/dzieci i 

zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

15. Opiekun dowozu nie odpowiada za pozostawione przez uczniów/dzieci w autobusie rzeczy 

prywatne. Rodzic jest zobowiązany odebrać je osobiście u przewoźnika. 

 

II  Zadania i obowiązki rodziców lub prawnych opiekunów dowożonych uczniów/dzieci: 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów/dzieci w drodze do przystanku autobusowego i powrotu do domu 

odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają 

dzieci o wyznaczonej godzinie. 

2. Dopuszcza się odbiór dziecka przez inną osobę, ale tylko za pisemnym upoważnieniem 

dostarczonym opiekunowi dowozów. 

3. Rodzice dzieci przedszkolnych i klas I oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują 

odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia do autobusu. 

4. 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. 

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

odpowiedzialność finansową jego rodzice/opiekunowie prawni. 

6. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują zgodnie z potrzebą: 

a) oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki w czasie dojścia do przystanku autobusowego, 



b) oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki w czasie powrotu z przystanku autobusowego 

po przywozie po lekcjach do domu, 

c) upoważnienie do odbioru dziecka/ucznia klasy I z przystanku autobusowego, 

d) oświadczenie o zmianie przystanku, na którym wysiada uczeń/dziecko. 

7. Uczeń dowożony może wrócić do domu innymi środkami lokomocji tylko w wypadku 

osobistego odebrania przez  rodziców i poinformowaniu wychowawcy, nauczyciela świetlicy  

lub dyrektora szkoły. 

 

III  Zasady bezpieczeństwa w czasie COVID -19. 

 

1. Pamiętamy o: 

a) odstępie od współpasażerów, 

b) zasłanianiu ust i nosa podczas przejazdu, 

c) nie dotykaniu w miarę możliwości różnych powierzchni w pojeździe, 

d) dezynfekowaniu rąk w czasie podróży. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

a) podczas trwania dowozów – opiekunowie dowozu i kierowcy autobusu; 

b) w innym czasie - organizator dowozów. 

 

 

 

                                                                                                  ……………………………………….. 

………….………………..                                             ..………….……………………………                                                                            

        podpis ucznia                                                                    podpisy rodziców 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.



UPOWAŻNIENIE 

Do odbioru dziecka ....................................................................                                       

   (imię i nazwisko dziecka) 

z  przystanku autobusowego w …................................................ w roku szkolnym…......................... 

upoważniamy: 

 Imię i nazwisko numer telefonu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Jednocześnie informujemy, że są to osoby zapewniające dziecku bezpieczny powrót do domu. 

Czytelny podpis: 

Matki / prawnego opiekuna .....................................  nr telefonu …....................................... 

Ojca / prawnego opiekuna ...................................      nr telefonu …....................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w oświadczeniu danych osobowych (własnych oraz 

dziecka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

                                                                                                 …............................................. 

                                                                                                  (miejscowość, data) 

Oświadczenie 

Oświadczam, że moja córka/syn…………………………………………... uczennica/uczeń 

klasy ……. w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, dnia ………………..…… 

podczas odwozu wysiądzie na przystanku w…………………………..…………… 

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność  za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze z przystanku 

do miejsca docelowego dziecka.  

………………………………………… 

…………………………………………. 

        podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w oświadczeniu danych osobowych (własnych oraz 

dziecka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 



                                                                                                         …............................................. 
                                                                                                  (miejscowość, data) 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że biorę odpowiedzialność  za bezpieczeństwo mojego dziecka 

………………………………………………………… ucznia/uczennicy klasy …….. w czasie 

dojścia do przystanku autobusowego. 

………………………………………… 

….……………………………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w oświadczeniu danych osobowych (własnych oraz dziecka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

 

               

                                                                                   …............................................. 
                                                                                                  (miejscowość, data) 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że biorę odpowiedzialność  za bezpieczeństwo mojego dziecka 

……………………………………………………… ucznia/uczennicy klasy …….. w czasie 

powrotu z przystanku autobusowego po przywozie po lekcjach do domu. 

.………………………………………… 

 

….……………………………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w oświadczeniu danych osobowych (własnych oraz dziecka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

 

 

                                                                                                …............................................. 
                                                                                                                                               (miejscowość, data) 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że biorę odpowiedzialność  za bezpieczeństwo mojego dziecka 

………………………………………………………… ucznia/uczennicy klasy …… Zespołu Szkół 

Publicznych w Taczanowie Drugim w czasie dojścia do przystanku autobusowego i powrotu z 

przystanku autobusowego po przywozie po lekcjach do domu. 

………………………………………… 

….……………………………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w oświadczeniu danych osobowych (własnych oraz dziecka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 



 

 


