
 

  

REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW Z REJONU  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ oraz PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM 

INTEGRACYJNYM IM.MAŁEGO KSIĘCIA WE WRĘCZYCY 
WIELKIEJ 

 

SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU  

DO SZKOŁY I ODWOZU ZE SZKOŁY 

 

Przepisy ogólne 
 

1.Organizatorem przewozu wychowanków przedszkola i szkół z rejonu Wręczycy Wielkiej   

jest Gmina we Wręczycy Wielkiej.   

2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każdego  

    roku i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu  oraz przewoźnikowi.  

    Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 15 września. 

3. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły. 

4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia 

    opiekuna dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu. 

5. Czas podany w rozkładzie jazdy autobusu szkolnego, jest orientacyjny i może ulec  

    drobnemu opóźnieniu  z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje 

    panujące na drodze oraz podczas wsiadania  i wysiadania uczniów. 

 

§ 1 

I.  Dowóz  

 Uczniowie  oraz dzieci z przedszkola oczekują na przystankach do czasu przyjazdu  

autobusu - za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice.  

Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun wysiada z autobusu i wprowadza dzieci do 

środka pojazdu - w tym momencie przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dzieci.  

Po przyjeździe na przystanek opiekun doprowadza dzieci do wejścia do szkoły.  

Nauczyciel lub opiekun przedszkola odbiera dzieci z przestanku i odprowadza je do 

przedszkola.  

 

 

 

 



 

Plan dowozu uczniów z rejonu Wręczycy Wielkiej      

Trasa dowozu  Odjazd  Przyjazd  

Wręczyca Wielka (szkoła ul .Czereśniowa)- 

Długi Kąt- Wręczyca Wielka 

6.45 7.15 

1. Długi Kąt - skrzyżowanie z drogą na Klepaczkę 

2. Przystanek  obok Remizy OSP; 

3. Przystanek  obok sklepu (za skrzyżowaniem) 

4.Przedszkole  

5.Wręczyca Wielka Szkoła  ul. Czereśniowa     

7.00 

7.02 

7.04 

7.12 

 

Wręczyca Wielka – Grodzisko- Wręczyca Wielka       7.15       7.35 

1.Grodzisko szkoła  

2.Wręczyca Mała  ul. Zamkowa ( przystanek PKS) 

3. Wręczyca Mała ul. Zamkowa 3 

4.Wręczyca Wielka ul. Mickiewicza (przystanek) 

5. Wręczyca Wielka ,szkoła ul. Czereśniowa 

 

7.23 

7.25 

7.27 

7.29 

        

 

 

Wręczyca Wielka – Wręczyca Mała- Wręczyca 
Wielka 

      7.35 7.47 

1. Wręczyca Mała ul. Długa obok Domu Wiejskiego  

2. Wręczyca Mała ul. Długa  obok magazynu Agmar 

3. ul. 3 Maja ( przystanek) 

4.Szkoła ul. Czereśniowa 

7.39 

7.41 

7.44 

7.47 

 

 

Plan odwozu uczniów  z rejonu Wręczycy Wielkiej  

Trasa odwozu  Odjazd  Przyjazd  

Wręczyca Wielka – Długi Kąt- Wręczyca Wielka 13.00 13.35 

Wręczyca Wielka- przedszkole 13.03  

Długi Kąt  obok sklepu ( przed skrzyżowaniem) 13.11  

Długi Kąt -przystanek (obok remizy ) 13.13  

Długi Kąt nr 113C ( skrzyżowanie z drogą na Klepaczkę)  13.15  

   

Wręczyca Wielka- Wręczyca Mała – Grodzisko- 

Wręczyca Wielka 

13.42 14.10 

ul. Kolejowa (przystanek  przed skrzyżowaniem )      13.47  

Wręczyca Mała ul. Długa obok magazynu Agmar      13.50  

Wręczyca Mała ul.Długa  obok Domu Wiejskiego      13.52  

Wręczyca Wielka ul. Mickiewicza  13.54  

Wręczyca Mała ul. Zamkowa 3 13.56  

Wręczyca Mała ul. Zamkowa ( przystanek PKS) 13.58  

Grodzisko szkoła       14.00  

   

Wręczyca Wielka – Długi Kąt- Wręczyca Wielka 14.10 15.35 

Wręczyca Wielka- przedszkole 14.13  

Długi Kąt  obok sklepu ( przed skrzyżowaniem) 14.21  

Długi Kąt -przystanek (obok remizy ) 14.23  

Długi Kąt nr 113C ( skrzyżowanie z drogą na Klepaczkę)  14.25  

   

Wręczyca Wielka – Wręczyca Mała – Grodzisko- 15.35 16.00 



Wręczyca Wielka  

ul. Kolejowa (przystanek  przed skrzyżowaniem )       15.40  

Wręczyca Mała ul. Długa obok magazynu Agmar      15.43  

Wręczyca Mała ul. Długa  obok Domu Wiejskiego      15.45  

Wręczyca Wielka ul. Mickiewicza  15.47  

Wręczyca Mała ul. Zamkowa 3 15.49  

Wręczyca Mała ul. Zamkowa ( przystanek PKS) 15.51  

Grodzisko szkoła 15.53  

Wręczyca Wielka – Długi Kąt- Wręczyca Wielka 16.00 16.30 

Wręczyca Wielka- przedszkole 16.03  

Długi Kąt  obok sklepu ( przed skrzyżowaniem) 16.11  

Długi Kąt -przystanek (obok remizy ) 16.13  

Długi Kąt nr 113C ( skrzyżowanie z drogą na Klepaczkę)  16.15  

Wręczyca Wielka- szkoła   

 

 

Zadania opiekuna  

1. Sprawdzenie listy obecności uczniów. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy. 

4. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do 

szkoły. 

5. Sprawowanie opieki w trakcie doprowadzenia uczniów z przystanku do szkoły. 

Zadania szkoły 

1. Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do budynku szkolnego. 

 
Zadania przedszkola 
 
1. Przejęcie opieki nad dziećmi z chwilą przybycia ich na przystanek. 

II.  Odwóz                        

Uczniowie objęci odwozem przebierają się w szatni i oczekują na korytarzu przy wyjściu 

ze szkoły.  

Nauczyciel świetlicy lub nauczyciel (opiekun) przedszkola odprowadza uczniów na 

przystanek i sprawuje opiekę nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu.  

Po przybyciu autobusu na przystanek i wykonaniu niezbędnych manewrów (np. 

zawrócenie) nauczyciel świetlicy przekazuje dzieci  osobie sprawującej opiekę nad 

uczniami w czasie odwozu, która w tym momencie przyjmuje  odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci.  

Opiekun odwozu sprawdza listę obecności i wprowadza grupę do autobusu.  

W każdym kursie po dojechaniu do kolejnych przystanków, opiekun wysiada pierwszy  

i wyprowadza wysiadających uczniów, jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą 

stronę ulicy, opiekun przeprowadza dzieci.  

Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.  

 



Zadania opiekuna  
 

1. Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela świetlicy, sprawdzenie listy obecności  

i wprowadzenie dzieci do autobusu. ( po zakończeniu manewrowania autobusem, 

musi być skierowany w stronę jazdy przed wyjściem dzieci). 

2. Opiekun powinien, przed rozpoczęciem jazdy autobusu, zająć miejsce przy 

drzwiach.  

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi. 

4. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanku (opiekun wysiada 

pierwszy) i przeprowadzenie dzieci na drugą stronę ulicy ( od tej chwili za 

bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice). 

 
 

Zadania szkoły   
 

1. Sprawowanie opieki nad uczniami ( w czasie pierwszej, drugiej i trzeciej tury odwozu) 

      do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad grupą przez osobę sprawującą 

      opiekę nad dziećmi w czasie odwozu. 

 

Zadania przedszkola 
 

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad 

grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu. 

2. Zebranie oświadczeń od rodziców dzieci z przedszkola w sprawie odbioru ich z 

przystanku w Długim Kącie. 

 
Zadania rodziców dzieci z przedszkola  
 
      1. Odbiór dzieci z przystanku w Długim Kącie zgodnie z oświadczeniem. 

 

§ 2 

 
Uczeń 

 

1. Z przewozów może korzystać w pierwszej kolejności uczeń, który znajduje się na liście  

    uczniów dowożonych i został zapoznany z niniejszym regulaminem.   

2. Brak akceptacji nn. regulaminu  jest równoznaczne z rezygnacją z przewozu ucznia do    

     i ze szkoły. 

3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez 

     opiekuna dowozu w autobusie  i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy. 

4. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

 wsiadać i wysiadać z autobusu;  

 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

 zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

 żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym; 

 rozmawiać z kierowcą, 

 dokonywać zniszczeń w autobusie. 

5.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez dyrektora 

   szkoły i miejscu uzgodnionym z kierowcą.  

6. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania. 



7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, 

    aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

8. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub  

     bezpośrednio na lekcje. 

9. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym 

     miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10.Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze 

      zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy  

      szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu. 

11. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym  

     regulaminie oraz do poleceń opiekuna przewozu oraz kierowcy. 

 

§ 3 

 
Rodzice/opiekunowie prawni 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

     dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia 

     ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu 

     wyjścia ucznia z autobusu. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły 

      w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza 

     godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach. 

3. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba  

     zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku.  

 

§ 4 

 
Opiekun przewozu/kierowca 

 

1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. Opiekun przed 

    planowanym odjazdem sprawdza obecność, wg listy uprawnionych i daje znak kierowcy do 

    rozpoczęcia jazdy. 

2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się 

     uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów  i  

     zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. 

3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym  

     regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w wyznaczonych 

     miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub 

     wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie 

    poinformować szkołę. 

4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie 

     z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa 

     uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych. 

5. W przypadku wypadku lub awarii autobusu  przewożącego uczniów, kierowca 

     niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu, natomiast opiekun sprawuje 

     opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

     zapewnienia pojazdu zastępczego. 

6. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia 

     do autobusu, do chwili wyjścia z pojazdu i  przekazania ich pod opiekę szkoły oraz  

     w drodze powrotnej; od chwili wejścia ucznia do autobusu przy szkole do chwili 

    opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. 



7. W drodze do szkoły; od momentu wyjścia ucznia z autobusu przy szkole a w drodze  

     powrotnej ze szkoły; do momentu wejścia ucznia do autobusu - opiekę nad nim sprawuje 

     szkoła. 

8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu 

     informuje ustnie dyrektora lub wychowawcę oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna. 

 

 

§ 5 

 
Prawa  i  obowiązki ucznia objętego przewozem autobusem szkolnym  

    
 

Uczeń ma prawo do:  
 

1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu. 

2. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy. 

3. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu. 

4. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia na drugą stronę jezdni – 

przeprowadzenia przez jezdnię ( dotyczy tylko odwozu). 

5. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły ( przedszkola) do autobusu. 

 

 

  Uczeń ma obowiązek: 
 

1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia osoby sprawującej opiekę w czasie 

przewozu, nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz, 

kierowcy autobusu.  

2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na 

odwóz. 

3. Wsiadać i wysiadać tylko za zgodą opiekuna drzwiami do tego wyznaczonymi  tylko 

w czasie postoju autobusu w sposób nieuciążliwy dla innych. 

4. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem zachowania się w autobusie. 

5. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem wyposażenia autobusu. 

 

Kategorycznie zabrania się uczniom: 
 

1. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela opiekuna. 

2. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez 

osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu. 

3. Samodzielnego wychodzenia ze szkoły i kierowania się w stronę autobusu. 

4. Biegania i przepychania się. 

5. Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla 

współpodróżnych. 

6. Zabrania się przewożenia przedmiotów mogących wyrządzić szkodę innym i 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

 
 

 
 

 
 
 

 



§ 6 

 
  Odpowiedzialność ucznia objętego przewozem autobusem szkolnym  

 

 W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń może być ukarany:  

 

1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców. 

2. Innymi karami przewidzianymi w Statucie Szkoły. 

 

3. W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu rodzic dzieci z przedszkola 

może być ukarany: 

             Pozbawieniem prawa dowozu autobusem szkolnym. 

 

 

§ 7 

 
Przepisy końcowe 

 

1. Z niniejszy regulaminem zostaną zapoznani wszyscy przewożeni uczniowie  w miesiącu 

     wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie 

     internetowej szkoły.    

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

 podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą 

  w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. 

3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod  

     rygorem nieważności. 

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za 

     jego nieprzestrzeganie. 

5.  Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 są integralną częścią niniejszego 

regulaminu. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 02 września 2019r.                                  
 

                                                                                                
Zatwierdzam: 

 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………  …………………………………………….. 
                         Pieczęć placówki                Pieczęć i podpis  dyrektora placówki   

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 
 

 
Zapoznałem się z treścią 

REGULAMINU  DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW ORAZ  SPRAWOWANIA   
OPIEKI NAD   UCZNIAMI   W  CZASIE  DOWOZU DO SZKOŁY I  ODWOZU  

ZE SZKOŁY 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania: 
 
 Szkoła Podstawowa  im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej  

 

L.p. Klasa …… 

Nazwisko i imię ucznia Data Podpis 

1.    

2.    

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
 

 
 

 
Zapoznałem się z treścią 

REGULAMINU DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW ORAZ   SPRAWOWANIA   

OPIEKI NAD   UCZNIAMI   W  CZASIE  DOWOZU DO SZKOŁY I  ODWOZU  
ZE SZKOŁY 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania: 

 
Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy 

Wielkiej 
 

L.p.  

Nazwisko i imię dziecka Data Podpis opiekuna 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
Załącznik nr 3 

 

 
Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę w autobusie szkolnym :   
 

 ………………………………………………………………………………………    
 

 nr dowodu osobistego:   
 
………………………………. 

 
OŚWIADCZENIE   

 
 

Ja niżej podpisana oświadczam, że w dniu 30.08 2019 r.  zapoznałam 

się z treścią REGULAMINU  DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW  
 Z REJONU WRĘCZYCY WIELKIEJ ORAZ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD 

UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU DO SZKOŁY I ODWOZU ZE SZKOŁY 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 

 
 
 

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

                                podpis 
 
 

Wręczyca Wielka ; dn. 30 sierpnia 2019 r. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


