
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ....................

Burmistrza Miasta  Boguszów-Gorce
z dnia .................2009 r.

w sprawie Regulaminu przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1
w Boguszowie-Gorcach i sprawowania opieki nad nimi

    

REGULAMIN 

PRZEWOZU UCZNIÓW 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

W BOGUSZOWIE-GORCACH

I SPRAWOWANIA OPIEKI NAD NIMI 



Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. „Regulamin  przewozu  uczniów”  określa  zasady  organizacji

i  funkcjonowania  przewozu uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Boguszów-

Gorce uprawnionych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (z  późn. zm.) do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania 

do szkoły.

2. Ilekroć  w  dalszej  części  regulaminu  jest  mowa  o:          

„Regulaminie” -  rozumie  się  przez  to  „Regulamin  przewozu  uczniów”,

„Uczniu ” - rozumie się przez to  ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, którego 

kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o  systemie  oświaty.                                                    

„Przewoźniku” –  rozumie  się  przez  to  podmiot  wyłoniony  przez  przez  Szkołę

Podstawową  nr  1  w  Boguszowie-Gorcach,  z  którym  została  podpisana  umowa

na  przewóz  uczniów.                                             

„Opiekunie” –  rozumie  się  przez  to  wykwalifikowaną  osobę  pełniącą  funkcje 

opiekuna w trakcie przewozu.   

Rozdział II

UPRAWNIENI

 1. Do   korzystania  z  bezpłatnego transportu organizowanego przez Dyrektora Szkoły

Podstawowej  nr  1  w  Boguszowie-Gorcach  oraz  do  opieki  w  czasie  przewozu 

uprawnieni są uczniowie jedynie uczniowie tej szkoły, zamieszkali na terenie Gminy 

Boguszów-Gorce.

 2. Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 1 nie bierze odpowiedzialności, nie finansuje i nie 

zapewnia opieki uczniom dojeżdżającym innymi środkami lokomocji niż bus szkolny

 3. Warunkiem wpisania ucznia na listę osób uprawnionych do przewozu jest złożenie 

wniosku  do  szkoły oraz  wyrażenie  zgody  na  wpisanie  ucznia   na  listę  osób 

uprawnionych  



 4. Listę uczniów dowożonych sporządza się w miesiącu sierpniu na podstawie wniosku 

rodziców lub opiekunów (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1)

 5. Z dowozu korzystają jedynie uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1 w  Boguszowie-

Gorcach w czasie trwania roku szkolnego

Rozdział III

PRZEPISY OGÓLNE:

1. Kierowca i opiekun odpowiadają za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie dowozu 

uczniów – dzieci oraz w czasie wsiadania, przejazdu i wysiadania z busa (pojazdu),

2. Bus winien być oznakowany zgodnie z przepisami,

3. Zabrania  się  zatrzymywania  i  umożliwienia  wsiadania  lub  wysiadania  uczniów

na przystankach nie ujętych w harmonogramie.

4. Uczniowie  wsiadają/wysiadają  do  busa  szkolnego  tylko  w  ustalonym  przez 

organizatora miejscu.

5. Bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

6. Jeżeli  uczeń  wsiadający  na  danym przystanku  o  ustalonej  godzinie  spóźni  się,  to 

kierowca busa ma prawo nie czekać dłużej na niego i może odjechać z przystanku 

zgodnie z rozkładem jazdy.

7. W  przypadku  opóźnienia  w  dowozie,  uczniowie  oczekują  na  bus  szkolny  w 

wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 miejscach do 1/2 godziny, 

po czym w przypadku braku dowozu wracają do domu.

8. W  przypadku  wyjątkowo  trudnych  warunków  drogowych,  zagrażających 

bezpieczeństwu  uczestników  dowozu,  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  1 może 

odwołać kurs.

9. Uczniowie  podczas  jazdy  mają  obowiązek  siedzieć  na  wyznaczonych  przez 

opiekunów  miejscach.  W  przypadku  braku  miejsc  siedzących  uczniowie  zajmują 

miejsca stojące tak, aby nie utrudniać wsiadania lub wysiadania innym uczniom.

10. Opiekun  decyduje  o  wpuszczeniu  i  wypuszczeniu  osób  z  busa  w  odpowiednich 

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



wypadku. Kierowca busa w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie 

z  opiekunem  działania  zmierzające  w  pierwszej  kolejności  do  zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

11. W  przypadku  awarii  busa  przewożącego  uczniów  opiekun  sprawuje  opiekę  nad 

dowożonymi  uczniami,  zapewniając  im  bezpieczeństwo  do  czasu  zapewnienia

im pojazdu zastępczego.

12. Po  przyjeździe  na  przystanek  „dla  wsiadających",  opiekun  wychodzi  z  busa

i sprawuje opiekę podczas wsiadania uczniów.

13. Po przyjeździe na przystanek „dla wysiadających" pierwszy z busa wysiada opiekun

i sprawdza warunki bezpieczeństwa dla uczniów wysiadających oraz przeprowadza 

uczniów na właściwą stronę ulicy lub drogi.

14. Po  przyjeździe  na  teren  szkoły  uczniowie  przechodzą  pod  opiekę  nauczycieli 

dyżurujących w szkole.

15. Nauczyciel  sprawujący  opiekę  nad  uczniami  w  czasie  oczekiwania  na  przewóz

po przybyciu busa na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów przekazuje 

ich pod opiekę osobie sprawującej opiekę nad uczniami w czasie przewozu. 

16. Opiekun, przejmując opiekę, przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci. 

17. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i  wyprowadza 

wysiadających  uczniów;  jeśli  są  uczniowie,  którzy  muszą  przejść  na  drugą  stronę 

ulicy, opiekun przeprowadza ich. 

18. Zmiany w niniejszym regulaminie  wprowadza  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  1

w Boguszowie-Gorcach na wniosek organu prowadzącego

.



Rozdział VI

OBOWIĄZKI SZKOŁY, PRZEWOŹNIKA, UCZNIÓW, 

RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Obowiązki szkoły.

1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Boguszowie-Gorcach 

należy:

● Dbanie o bezpieczny przewóz uczniów do szkoły i z powrotem.

● Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opiekę podczas dowozu.

● Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich wyjścia z autobusu.

● Przekazanie  opiekunowi  imiennych  wykazów  uczniów  dowożonych

 na poszczególnych trasach oraz ich bieżące aktualizowanie.

● Informowanie opiekuna i kierowców o zmianie godzin dowozu.

● Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu busa i przejęcia opieki nad 

grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie transportu.

● Sprawowanie opieki nad uczniami czekającymi na przejazd.

● Zapoznanie wszystkich uczniów objętych dowozem i ich rodziców lub opiekunów 

prawnych  z  treścią  niniejszego  regulaminu  oraz  potwierdzenie  tego  faktu  na 

piśmie.

Obowiązki przewoźnika (kierowcy i opiekuna).

1. Kierowca autobusu szkolnego ma obowiązek:

● kierować autobusem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób,

● przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym,

● dbać o sprawność techniczną busa,

● włączać światła awaryjne podczas postoju na jezdni w trakcie wsiadania                

i wysiadania uczniów na przystankach,

● współdziałać z opiekunem podczas postoju busa na przystankach.



2. Do obowiązków opiekuna należy:

● Sprawdzanie  stanu  liczbowego  uczniów  w  czasie  oczekiwania  na  środek 

lokomocji oraz wewnątrz pojazdu. Daje sygnał kierowcy do odjazdu.

● Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc

w pojeździe (opiekun wsiada ostatni).

● Ustalenie sposobu porozumienia się z kierowcą w czasie jazdy.

● Zwracanie  uwagi  na  właściwe  zachowanie  się  uczniów  w  czasie  przejazdu

i w miejscach oczekiwania na środek lokomocji przed odjazdem autobusu.

● Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia

do  szkoły  lub  miejsca  zbiórki,  skąd  uczniowie  rozchodzą  się  do  domów.

Nie dopuszcza  do wysiadania uczniów,  jeśli  w bliskiej  odległości  widoczne są 

pojazdy jadące w obu kierunkach.

● W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun 

nie dopuszcza do ich przewozu.

● Podejmuje inne zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo

i zdrowie uczniów.

3. Opiekunowie  autobusu  szkolnego  współpracują  z  dyrektorami  szkół  oraz 

wychowawcami  zajmującymi  się  uczniami  dojeżdżającymi  w  szkole  w  zakresie 

prawidłowej  organizacji  dowozów,  zapewnienia  uczniom  bezpieczeństwa  oraz 

wyeliminowania niepoprawnych zachowań.

Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów).

1. rodzic  (prawny  opiekun)  odpowiada  za  bezpieczeństwo  dziecka  w  drodze

do i z przystanku,

2. rodzic (prawny opiekun) odpowiada również za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

oczekiwania na przystanku do czasu przyjazdu busa.

3. rodzic  (prawny opiekun)  odpowiada  również  za  punktualne  doprowadzenie  ucznia

 na wyznaczone przystanki kilka minut przed wyznaczonym odjazdem busa.

4. Rodzice  mają  obowiązek  informowania  przewoźnika  z  wyprzedzeniem  o  tym

że w danym dniu uczeń nie będzie korzystał z dowozu.



Obowiązki dowożonych uczniów

1. Uczniowie dowożeni do szkół busem muszą stosować się do powyższego regulaminu.

2. Uczniowie  mają obowiązek:

● dostosować się  do zasad zawartych w niniejszym regulaminie  oraz  do poleceń 

opiekunów,

● punktualnie zgłaszać się na przystanku kilka minut przed wyznaczonym odjazdem 

busa,

● czekać na przyjazd busa w wyznaczonych miejscach,

● zająć miejsca siedzące od razu po wejściu do busa,

● nie utrudniać pracy kierowcy,

● zgłaszać  opiekunowi  wykroczenia  i  przestępstwa  popełnione  w czasie  podróży 

busa,

● w  przypadku  złego  samopoczucia  swojego,  kolegów  oraz  zauważenia 

niebezpiecznych  sytuacji  uczeń  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego 

informowania opiekuna lub kierowcy,

● po opuszczeniu busa, bezpośrednio udać się do szkoły.

● zgłaszać opiekunowi dowożenia osobiście lub poprzez kolegę (koleżankę) zamiar 

nieskorzystania z dowożenia z ważnego powodu, np. dodatkowych zajęć w szkole, 

wcześniejszego powrotu do domu z rodzicami,

● zamierzonej nieobecności w szkole w następnym dniu itp.

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

● wsiadać lub wysiadać z busa bez zgody opiekuna,

● spacerować po busie, otwierać okien, wyrzucać przez okno żadnych przedmiotów, 

zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenia busa.

● zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób,

● wyrażać się wulgarnym językiem,

● wszczynać awantur, bójek, używać słów wulgarnych, grozić innym uczestnikom 

podróży,

● przewozić materiałów łatwopalnych, używać zapałek i zapalniczek,



● żądać zatrzymania busa w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

4. Za szkody wynikłe z działania uczniów naruszającego powyższe ustalenia ponoszą 

odpowiedzialność ich rodzice.

5. W sytuacji, gdy zachowanie ucznia w busie zagraża bezpieczeństwu podróży innych 

uczniów, opiekun o zaistniałej sytuacji informuje rodziców ucznia, dyrektora szkoły i 

organizatora  dowożenia.  Organizator  dowozu   może  w  takiej  sytuacji  okresowo 

pozbawić  ucznia  prawa  do  korzystania  z  dowożenia  szkolnym  busem,  o  czym 

informuje rodziców ucznia.

6. W razie nieprzestrzegania wymienionego wyżej regulaminu uczeń będzie ukarany:

● upomnieniem,

● zawiadomieniem rodziców o złym zachowaniu,

● pozbawieniem możliwości dojazdu busem do szkoły,

Rozdział IV

UWAGI KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

● podczas trwania dowozów – opiekunowie;

● w innym czasie – organizator dowozów.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów winni wypełnić oświadczenie (zał, nr 2 
Regulaminu).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy;

● ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j.Dz.U. z 2001 r. 
nr 50, poz. 601 zpóźn. zm.);

● ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2005 r. 
nr 108, poz. 908);

● ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U z 2004 r. 
nr 204, poz. 2088 z późn. Zin.);

● przepisy wykonawcze ww ustaw.


