
 

 

REGULAMIN 

 dowozów wychowanków i uczniów  

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie  

 

PREAMBUŁA 

Celem realizacji statutowego obowiązku zapewnienia dowozu wychowanków i uczniów do 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie wprowadza się niniejszy Regulamin. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem dowożenia wychowanków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                   

w Pietrzykowie jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” 

w Pietrzykowie zwany dalej „Organizatorem dowozów”, prowadzące Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Pietrzykowie (dalej Zespół), w skład którego wchodzą Niepubliczne 

Przedszkole w Pietrzykowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie oraz 

Niepubliczne Gimnazjum w Pietrzykowie. 

2. Dowóz organizowany jest dla: 

a. uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, 

b. uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie, 

c. wychowanków Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie. 

3. Każdy wychowanek przedszkola i każdy uczeń uczęszczający do szkoły i gimnazjum, 

wymienionych w punkcie 2, ma prawo do bycia dowożonym z (najbliższego jego miejscu 

zamieszkania) przystanku na trasie busa do siedziby szkoły, gimnazjum lub przedszkola                

w ramach zorganizowanego przez organizatora dowozu, oraz ma prawo do przywozu ze 

szkoły lub przedszkola po zakończeniu zajęć do (najbliższego jego miejscu zamieszkania) 

przystanku na trasie busa. 

4. Dowóz wychowanków do przedszkola i uczniów do szkoły oraz gimnazjum odbywa się 

busem. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:  

a. podczas trwania dowozów – opiekunowie w busie; 

b. w innym czasie – Organizator dowozów. 

6. Osobami sprawującymi opiekę na dowozach, zwanymi dalej Opiekunami w busie są 

nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowie.  

7. Plan opieki podczas dowozów ustalany jest wewnętrznie przez Organizatora dowozów. 

8. Wychowankowie i uczniowie zostają zapoznani z Regulaminem dowozów lub jego 

zmianami podczas godzin wychowawczych, rodzice lub prawni opiekunowie na 

zebraniach klasowych. 



 

PLAN DOWOZÓW 

1. Organizator dowozów określa plan dowozów oraz miejsca wyznaczone do wsiadania 

i wysiadania wychowanków i uczniów - przystanki dla busów szkolnych, a także ustala 

listę wychowanków i uczniów dowożonych w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie. 

2. Plan dowozów ustalany jest w dostosowaniu do planu zajęć wychowanków i uczniów. 

O każdej zmianie planu dowozów organizator samodzielnie lub za pośrednictwem 

Dyrektora informuje rodziców lub prawnych opiekunów lub też osoby upoważnione do 

odbioru dowożonych wychowanków i uczniów. 

MIEJSCA POSTOJÓW 

1. Bus zatrzymuje się, odbiera wychowanków i uczniów, a następnie odjeżdża wyłącznie                     

z ustalonego w rozkładzie jazdy busa przystanku, o godzinie ustalonej w planie dowozów 

po sprawdzeniu przez opiekuna obecności wychowanków i uczniów. 

2. Rozkład jazdy busa jest dostosowany do planu zajęć dowożonych wychowanków 

i uczniów oraz podany do wiadomości rodziców lub prawnych opiekunów lub też osoby 

upoważnione do odbioru dowożonych wychowanków i uczniów. 

3. Opiekunami w busie są nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie. 

4. Wychowankowie i uczniowie wsiadają i wysiadają z busa w asyście opiekuna tylko 

w miejscach do tego wyznaczonych.  

5. Bus czeka na spóźnionych wychowanków i uczniów maksymalnie 2 minuty na każdym 

przystanku. 

  BEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW PODCZAS DOWOZÓW 

1. Osobami sprawującymi opiekę na dowozach, zwanymi dalej Opiekunami w busie, są 

nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pietrzykowie. 

2. Wychowankowie i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie wsiadają                  

i wysiadają z busa wyłącznie w asyście Opiekuna w busie i tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

3. Za bezpieczeństwo wychowanków i uczniów rano przed wejściem do busa, na przystanku 

ustalonym w rozkładzie jazdy busa, odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 

Rodzic (prawny opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko do momentu 

przekazania go Opiekunowi w busie (z tym momentem przejmuje on pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci). 

4.  Za bezpieczeństwo wychowanków i uczniów w busie odpowiada Opiekun w busie i 

ponosi on pełną odpowiedzialność za dziecko przebywające w busie. Opiekun w busie po 

przybyciu busa na teren szkoły (lub na teren do tego wyznaczony) i wykonaniu 

niezbędnych przez kierowcę manewrów, wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających 

uczniów. Opiekun               w busie przekazuje uczniów nauczycielowi, który pełni dyżur 

przed zajęciami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowie (z tym momentem 

nauczyciel przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci). 

5. Opiekun w busie po przybyciu busa na teren szkoły (lub na teren do tego wyznaczony)                       

i wykonaniu niezbędnych przez kierowcę manewrów, przejmuje opiekę nad uczniami od 



nauczyciela dyżurującego (w tym momencie przejmuje on pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci) i wprowadza grupę do busa zgodnie z listą obecności. Opiekun 

przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci podczas każdego odwozu. Po dojechaniu 

do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających 

uczniów.  

6. Po zakończonych zajęciach za bezpieczeństwo wychowanków i uczniów po ich wyjściu                     

z busa, na przystanku ustalonym w rozkładzie jazdy busa, odpowiadają rodzice (prawni 

opiekunowie) dziecka. Opiekun w busie ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko do 

momentu przekazania go na przystanku rodzicowi (prawnemu opiekunowi) lub osobie 

upoważnionej. 

7. Wychowanków i uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z busa szkolnego rodzic (prawny 

opiekun) lub osoba upoważniona do ich odbioru. W przypadku nieobecności rodzica 

(prawnego opiekuna) lub osoby upoważnionej, wychowanek przywożony jest po 

zakończonym odwozie danej trasy do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                     

w Pietrzykowie, skąd odbierają go rodzice bądź prawni opiekunowie lub osoba 

upoważniona. 

8. Rodzice lub prawni opiekunowie wychowanków lub uczniów od 7 roku życia, którzy 

wyrazili pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka z miejsca postoju busa do domu                                    

(z przystanku ustalonego w rozkładzie jazdy busa), zobowiązani są do przekazania tej 

zgody Organizatorowi dowozów na początku roku szkolnego. W takim przypadku dziecko 

wysiada na miejscu postoju busa w asyście Opiekuna w busie  i udaje się samodzielnie do 

domu. Rodzice dziecka ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu 

wyjścia dziecka z busa i odpowiadają za jego bezpieczny powrót do domu.  

OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW 

1. Wychowankowie i uczniowie dowożeni busem mają obowiązek dostosować się do zasad 

zawartych w niniejszym Regulaminie oraz do poleceń Opiekunów w busie. 

2. Wychowankowie i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie wsiadają                  

i wysiadają z busa wyłącznie w asyście Opiekuna w busie i tylko w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

3. Za naruszenie Regulaminu dowozów wychowanek lub uczeń może zostać ukarany: 

ustnym upomnieniem opiekuna, powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym 

zachowaniu się, wpisaniem uwagi do zeszytu uwag lub dziennika lekcyjnego, rozmową z 

Dyrektorem, wezwaniem rodziców lub prawnych opiekunów na rozmowę do Dyrektora. 

4. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone w busie przez wychowanka lub ucznia i są zobowiązani do niezwłocznego 

oraz pełnego jej naprawienia. 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA W BUSIE 

1. Opiekun w busie sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo wychowankom                                

i uczniom od chwili ich wejścia do busa do chwili przekazania ich w Zespole nauczycielowi 

dyżurującemu.  

2. Opiekun w busie sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i 

uczniom od chwili ich wejścia do busa przy Zespole po zakończonych zajęciach do chwili 

opuszczenia busa na przystanku przy odwozie.  



3. Opiekunowi w busie nie wolno wypuszczać wychowanków i uczniów w miejscach do tego 

niewyznaczonych. 

4. Opiekun w busie ma obowiązek odprowadzić wychowanków i uczniów z busa do Zespołu 

(tak by uniemożliwić opuszczenie przez nich terenu Zespołu) oraz ma obowiązek 

przekazać wychowanków i uczniów pod opiekę nauczyciela dyżurującego. 

5. Po zatrzymaniu się busa na przystanku Opiekun w busie jest zobowiązany sprawdzić czy 

wychowankowie i uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd. 

6. Opiekun decyduje także o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do 

tego wyznaczonych. 

7. Opiekun w busie podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii 

lub wypadku busa. Kierowca busa w takim przypadku zobowiązany jest podejmować 

wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia 

bezpieczeństwa wychowankom i uczniom. 

OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 

1. Przewoźnikiem jest podmiot wybrany przez Organizatora dowozu i posiadający umowę 

na dowóz wychowanków i uczniów do Zespołu. 

2. Przewoźnik zapewnia właściwe przygotowanie techniczne, mechaniczne i formalne busa 

do przewozu wychowanków i uczniów.  

3. Przewoźnik odpowiada za stan techniczny busa oraz za bezpieczne i higieniczne warunki 

przewozu wychowanków i uczniów. 

4. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi 

odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając na uwadze 

przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo przewozowe i Prawo o ruchu drogowym. 

5. Kierowca busa w przypadku awarii lub wypadku busa jest zobowiązany podejmować 

wspólnie z Opiekunem w busie  działania zmierzające w pierwszej kolejności do 

zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom i uczniom. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin zostaje nadany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjno – 

Kulturalno – Turystycznego Nasza Szkoła w Pietrzykowie z dnia 24 sierpnia 2017r. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r. 

 


