
REGULAMIN 

 
PRZEJAZD DO SZKOŁY 

 

1. Opiekę nad uczniami podczas oczekiwania na przyjazd autobusu oraz po 

wyprowadzeniu uczniów z autobusu na docelowym przystanku sprawują 

rodzice. 

2. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wprowadza uczniów do 

środka i przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dowożonych. 

3. Po zajęciu miejsc siedzących przez uczniów, opiekun zajmuje miejsce 

przy drzwiach i daje sygnał dla kierowcy aby rozpoczął jazdę. 

4. Podczas jazdy opiekun zapewnia bezpieczeństwo jadącym poprzez 

egzekwowanie obowiązków przewożonych uczniów. 

5. Uczeń ma następujące obowiązki: 

1) Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia: 

a) kierowcy autobusu; 

b) osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu; 

c) nauczyciela sprawującego opiekę w czasie oczekiwania na 

odwiezienie. 

2) Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela podczas 

oczekiwania na odwiezienie. 

3) Wsiadać i wysiadać przez drzwi do tego wyznaczone i tylko w 

czasie postoju autobusu oraz w sposób nieuciążliwy dla innych 

podróżnych. 

4) W czasie jazdy: 

a) nie przemieszczać się w autobusie; 

b) nie otwierać samowolnie okien; 

c) nie wyrzucać przez drzwi lub okna jakichkolwiek 

przedmiotów; 

d) nie rzucać żadnymi przedmiotami w pasażerów. 

5) Pokryć koszty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

niego wyposażenia autobusu. 

Kategorycznie zabrania się uczniowi: 

1) Oddalanie się od grupy bez zgody nauczyciela lub opiekuna. 

2) Samowolnego wychodzenia ze szkoły i biegania w stronę 

nadjeżdżającego autobusu. 

3) Podchodzenia do autobusu podczas wykonywania przez niego 

manewrów (np. cofania lub zawracania). 

4) Wchodzenia do autobusu lub wychodzenia z niego bez zgody 

opiekuna. 

5) Otwierania drzwi podczas jazdy. 

6) Zajmowania miejsca obok kierowcy. 



7) Zachowania się w autobusie w sposób hałaśliwy, uciążliwy dla 

współpodróżnych lub jakikolwiek odwracający uwagę kierowcy od 

prowadzenia pojazdu. 

8) Zanieczyszczania pojazdu. 

9) Przewożenia przedmiotów: 

a) które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym; 

b) cuchnących, zapalnych, żrących i trujących. 

 

WSIADANIE I WYSIADANIE NA PRZYSTANKU DOCELOWYM 

 

1. Po dojechaniu do przystanków docelowych opiekun wysiada pierwszy i 

zezwala na wysiadanie uczniów. 

2. Gdy uczniowie wysiądą opiekun ustawia ich parami i zajmuje miejsce na 

czele kolumny. 

3. Opiekun wraz z uczniami przechodzi przez jezdnię w szyku zwartym 

zachowując wzmożoną uwagę. 

4. Zabronione jest: 

a) gwałtowne wejście na jezdnię; 

b) wychodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody 

ograniczającej widoczność jezdni; 

c) przebieganie przez jezdnię; 

d) zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej 

potrzeby. 

 

OCZEKIWANIE I ODJAZD ZE SZKOŁY 

 

1. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami przekazuje ich osobie 

wyznaczonej do sprawowania nad nimi opieki podczas odwożenia. 

2. Opiekun przyjmuje od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole i 

sprawdza stan liczbowy. 

3. Po podjechaniu autobusu opiekun wprowadza uczniów do środka. 

4. Po zajęciu miejsc siedzących przez uczniów opiekun daje sygnał dla 

kierowcy aby rozpoczął jazdę. 

5. Opiekun podczas jazdy zapewnia bezpieczeństwo jadącym. 

6. Każdy uczeń jest zobowiązany przestrzegać obowiązków nałożonych na 

osoby dojeżdżające. 


