
REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

1. Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą organizuje i finansuje dowóz na zajęcia szkolne uczniów 

zamieszkujących rejon szkoły: Utniki, Grabowska Wola, Edwardów, Dziecinów, Łękawica, 

Lipinki, Cychrowska Wola, Grabów Nowy, Tomczyn, Broncin, Wyborów, Czerwonka, Grabów 

Zaleśny, Brzozówka, Zwierzyniec, Koziołek, Paprotnia, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy 

Augustowskie (oddziały gimnazjalne), Augustów (oddziały gimnazjalne), Dąbrówki (oddziały 

gimnazjalne). 

2. Dyrektor Zespołu Szkół nie bierze odpowiedzialności, nie finansuje i nie zapewnia opieki 

podczas dojazdu innymi środkami lokomocji niż autobus szkolny. 

3. Z dowozu korzystają jedynie uczniowie szkoły w czasie trwania roku szkolnego. 

4. Szkoła dba o bezpieczny przewóz uczniów do szkoły i powrotem. 

5.  Szkoła zapewnia uczniom dojeżdżającym opiekę podczas dowozu i odwozu. 

6. Opieka dowozu czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich uczniów dojeżdżających podczas jazdy 

do i ze szkoły oraz w drodze z autobusu szkolnego do szkoły oraz ze szkoły do autobusu. 

7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do przystanku 

autobusowego aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz podczas powrotu z przystanku 

do domu. 

8. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonym przystanku. 

9. Autobus czeka na spóźnionych maksymalnie 2 minuty, po czym udaje się w trasę. 

10. Rodzice zapewniają opiekę i finansują dowóz na zajęcia spóźnionego na przystanek szkolny 

ucznia. 

11. W przypadku opóźnienia w dowozie, uczniowie oczekują na autobus szkolny w wyznaczonych 

miejscach do 30 minut, po czym w przypadku braku dowozu wracają do domu. 

12. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych, zagrażających bezpieczeństwu 

uczestników dowozu, dyrektor szkoły może odwołać kurs. 

13. Podczas jazdy uczniowie zachowują spokój i dyscyplinę, wypełniając wszystkie polecenia 

opiekuna dowozu. 

14. Uczniom w czasie jazdy nie wolno: 

 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenia 

autobusu, 

 zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa,  

 żądać zatrzymania w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

 rozmawiać z kierowcą, 

 przesiadać się w trakcie jazdy 

15.  Podczas oczekiwania na dowóz uczniom nie wolno: 

 wychodzić ze szkoły do autobusu bez opiekuna, 

 czekać poza budynkiem, terenem szkoły na przyjazd autobusu bez opiekuna, 

 przebywać na placu zabaw, 

 wracać do domu pieszo, jeżeli przyjechali autobusem, chyba że posiadają pisemną zgodę 

rodziców 

16. Podczas dowozu i odwozu uczeń ma obowiązek: 



 punktualnie oczekiwać na autobus szkolny na wyznaczonych przystankach w miejscu 

zamieszkania, 

 po wyjściu z autobusu szkolnego udać się bezpośrednio do szkoły pod opieką opiekuna, 

 po zajęciach szkolnych oczekiwać na autobus w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela, 

 wsiadać i wysiadać z autobusu zachowując szczególną ostrożność, by nie narazić siebie 

i innych na niebezpieczeństwo wypadku, 

 w przypadku spóźnienia się po zajęciach na autobus należy zgłosić ten fakt nauczycielowi 

dyżurującemu lub wychowawcy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi, którzy podejmą 

decyzję o dalszych losach ucznia 

17. Opiekun i kierowca autobusu szkolnego: 

 odpowiada za bezpieczne dowożenie uczniów do szkoły i do domu, 

 informują szkołę o nieprawidłowym zachowaniu uczniów w autobusie 

18. Opiekun dowozu: 

 w drodze do i ze szkoły na terenie od autobusu dba o bezpieczeństwo uczniów, 

 dba o zachowanie porządku podczas wsiadania uczniów do autobusu szkolnego, 

 nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczniów przebywających poza placem 

szkolnym, jednocześnie łamiących regulamin, 

19.  Łamanie przez uczniów zasad regulaminu wiąże się z powiadomieniem rodziców 

i zastosowaniem adekwatnej kary. 

20. Za notoryczne złe zachowanie w autobusie uczeń może zostać pozbawiony możliwości 

dojeżdżania do szkoły autobusem, po uprzednim powiadomieniu rodziców. 

21. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci 

w autobusie szkolnym  

22. Regulamin obowiązuje: uczniów, nauczycieli, opiekunów i kierowców, zostaną z nim również 

zapoznani rodzice. 

23. Wychowawcy oddziałów zapoznają z regulaminem uczniów i rodziców. 

24. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą  

 


