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I. Postanowienia ogólne: 

1. Dowóz uczniów na terenie gminy zapewnia Gmina Goworowo. 

2. Usługi dowozu realizowane są przez przewoźnika wyłonionego w drodze postepowania 

przetargowego. 

3. Z dowozu autobusem mogą korzystać tylko uczniowie posiadający ważny bilet 

miesięczny. 

4. Przewoźnik w uzgodnieniu z gminą określa: 

1. Trasy przejazdu oraz rozkład jazdy autobusów, który przekazuje do Gminy 

Goworowo i wywiesza na przystankach autobusowych. 

2. Przystanki autobusowe. 

II. Postanowienia szczegółowe: 

1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów. 

2. Uczniowie szkoły wsiadają i wysiadają z autobusu tylko w ustalonym miejscu i 

określonej godzinie. 

3. Opiekę nad uczniami w drodze pomiędzy autobusem szkolnym a szkołą sprawują osoby 

wyznaczone przez Urząd Gminy Goworowo zgodnie z ustalonym przez niego 

grafikiem. 

4. W autobusie opiekę nad uczniami dowożonymi sprawują opiekunowie autobusów 

szkolnych, którzy są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

5. Jeżeli czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć po przyjeździe do szkoły lub czas 

oczekiwania na odjazd autobusu po zajęciach jest dłuższy niż 15 minut, uczniowie 

oczekują w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora miejscu pod 

opieką nauczyciela. 

6. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem (wcześniejszym lub późniejszym) 

jeżeli w autobusie są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia klasy z zajęć lub 

uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 

7. Uczeń, który nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym autobusem szkolnym, 

zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi, którzy podejmują decyzję o możliwości 

dowozu ucznia. W razie braku możliwości zapewnienia odwozu ucznia kolejnym 

autobusem szkolnym, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka. 
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8. Opiekunowie autobusów szkolnych współpracują z dyrektorem oraz wychowawcami 

zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej 

organizacji dowozu, zapewnienia bezpieczeństwa jazdy, poprawy ich zachowania oraz 

wyeliminowania ucieczek ze szkoły. 

9. Szkoła ma obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów lub kierowców autobusów 

szkolnych dotyczące negatywnych zachowań uczniów. 

10. Dyrektorzy szkoły z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem informują organizatora o 

planowanych zmianach w organizacji dowozu związanych ze zmianą organizacji zajęć 

w szkole. Planowane zmiany przed zgłoszeniem powinny być uzgodnione z 

dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są tymi samymi 

autobusami. 

11. Organizator dowozu zastrzega, że czasy podane na rozkładach jazdy autobusów 

szkolnych w uzasadnionych przypadkach mogą być nieznacznie rozbieżne (z uwagi na 

zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas 

wsiadania i wysiadania uczniów). 

12. Dyrektorzy szkoły współdziałają z gminą i przewoźnikiem w sytuacjach ewentualnego 

odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych, atmosferycznych i 

innych wcześniej nieprzewidzianych. 

 

III. Obowiązki opiekuna: 

1. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i 

wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. 

2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracują z 

kierowcami pojazdów w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a mianowicie: 

a) w trakcie realizacji przewozu przebywają wewnątrz środka transportu w miejscu 

zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów, 

b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu  pojazdu i otworzeniu drzwi 

wychodzą na zewnątrz , w razie potrzeby służy pomocą uczniom najmłodszym,  

c) sprawdzają, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia 

bezpieczeństwa, 

d) po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu sprawdzają, czy uczniowie zajęli 

miejsca siedzące, 
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e) w trakcie przejazdu opiekunowie na bieżąco kontrolują stan ładu i bezpieczeństwa 

w pojazdach, podejmują skuteczną interwencję w razie jego naruszenia, informują 

o każdym rażącym zachowaniu się ucznia/uczniów dyrektora szkoły, 

f) w trakcie wysiadania uczniów, opiekunowie po otwarciu drzwi pojazdu wychodzą 

na zewnątrz i sprawdzają, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, 

g) nadzorują wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą i kierują ich do 

szkoły, bądź na miejsce z którego rozchodzą się do domów, 

h) w razie potrzeby przeprowadzają dzieci w miejscu bezpiecznym na drugą stronę 

ulicy. 

Podczas pobytu na drodze opiekunowie powinni być ubrani w kamizelkę z 

elementami odblaskowymi, 

i) po opuszczeniu autobusu opiekunowie dokonują przeglądu pojazdu i w przypadku 

znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów powiadamiają o tym kierowcę 

i dyrektora szkoły,  

j) w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekunowie ściśle współpracują z 

kierowcą oraz sprawują opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im 

bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. 

Opiekun informuje o zdarzeniu organizatora dowozu.  

 

 

IV. Obowiązki uczniów:  

1. Uczniowie dowożeni autobusami szkolnymi mają obowiązek dostosować się 

do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów.  

2. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego pojedynczo, bez przepychania się.  

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:  

a) wstawać, spacerować po autobusie, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, niszczyć 

wyposażenia autobusu, wychodzić z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd, 

przywłaszczać sobie rzeczy do nich nie należące, traktować opiekuna i kierowcę bez należytego 

szacunku (lekceważenie, odmowa wykonania polecenia),  

b) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wszczynać bójki, używać słów wulgarnych,  

c) żądać zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,  

d) rozmawiać z kierowcą,  

e) dewastować wyposażenie autobusu,  
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4. Uczniom nie wolno:  

a) oczekiwać przed wejściem na przyjazd autobusu bez opieki nauczyciela lub innej osoby 

wyznaczonej przez dyrektora szkoły,  

b) za szkody wynikłe z działań uczniów naruszających powyższe ustalenia odpowiedzialność 

ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są 

do pokrycia kosztów naprawy,  

c) za bezpieczeństwo ucznia w drodze do przystanku oraz na przystanku do czasu przyjazdu 

autobusu i podczas powrotu do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie 

prawni).  

 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania z treścią niniejszego regulaminu uczniów, 

rodziców oraz wszystkich korzystających z dowozów. Zobowiązanie do przestrzegania 

regulaminu stanowi załącznik do regulaminu.  

Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Goworowo .  

2. Przewoźnik odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność 

autobusu i umieszczenie odpowiednich znaków w autobusie informujących o dowożeniu 

uczniów. Ponosi również odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za nie zapewnienie uczniom i opiekunowi 

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

przepisy Kodeksu cywilnego,  

Prawa przewozowego i Prawa o ruchu drogowym.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:  

a) podczas trwania dowozów – opiekunowie w autobusach,  

b) w innym czasie – organizator dowozów.  

3. Dyrektorzy szkoły i pracownik upoważniony przez organizatora dowozów mają prawo do 

przeprowadzenia kontroli zachowania opiekunów i uczniów w autobusach podczas jazdy.  

4. W przypadku notorycznego łamania postanowień regulaminu, uczeń może być skreślony z 

wykazu uczniów uprawnionych do korzystania z dowozu do szkoły.  

5. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.  
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PROCEDURY DOWOZÓW I OCZEKIWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE 

 

1. UCZEŃ PO PRZYJEŹDZIE NA TEREN SZKOŁY UDAJE SIĘ BEZPOŚREDNIO 

DO BUDYNKU SZKOŁY. 

2.  UCZEŃ NIE MOŻE OPUŚCIĆ BUDYNKU SZKOŁY BEZ POZWOLENIA 

NAUCZYCIELA. 

3.  PO SKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH UCZNIOWIE DOWOŻENI UDAJĄ SIĘ DO 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ LUB BEZPOŚREDNIO NA ODWÓZ.  

4. MIEJSCEM OCZEKIWANIA NA ODWÓZ PO SKOŃCZONYCH LEKCJACH JEST 

WYŁĄCZNIE ŚWIETLICA SZKOLNA. 

5.  UCZNIOWIE UDAJĄ SIĘ DO AUTOBUSU POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA 

ŚWIETLICY. 

6. W CZASIE OCZEKIWANIA NA ODJAZD NIE WOLNO UCZNIOM ODDALAĆ 

SIĘ BEZ ZGODY NAUCZYCIELA POZA WYZNACZONY TEREN 

OCZEKIWANIA NA AUTOBUS. 

7.  WYJŚCIE POZA TEREN SZKOŁY W CELU ODJAZDU INNYM NIŻ SZKOLNY 

ŚRODEK LOKOMOCJI MOŻLIWE JEST  NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY 

RODZICÓW. 

8. WOBEC UCZNIÓW ŁAMIĄCYCH WYŻEJ WYMIENIONE PROCEDURY 

ZOSTANĄ WYCIAGNIĘTE KONSEKWENCJE (OCENA Z ZACHOWANIA, 

WEZWANIE RODZICÓW). 

 

 

 


