
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW 
w Gminie Nowy Dwór Gdański 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkól i przedszkoli na terenie miasta i gminy Nowy Dwór 
Gdański jest Gmina Nowy Dwór Gdański 

2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ścisłej współpracy z organizatorem dowozu i opiekunami w 
zakresie dowozu i odwozu dzieci. 

3. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekuna dot. pozytywnych lub 
negatywnych zachowań uczniów. Jeżeli rodzice nie reagują na skargi, opiekun ma obowiązek 
odmówić uczniowi korzystania z dowożenia (za wcześniejszym powiadomieniem dyrektora szkoły 
oraz organizatora dowozów). 

Obowiązki opiekuna 
 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie odpowiedzialny jest opiekun. 
2. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy. 
3. Opiekun zajmuje miejsce w autobusie, tak aby widział zachowanie uczniów podczas jazdy. 
4. Opiekun autobusu ma obowiązek, otworzenia drzwi i wyjścia z autobusu podczas wsiadania 

i wysiadania dzieci. 
5. Opiekun pomaga dzieciom przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 
6. Opiekun przekazuje i odbiera dzieci od pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora. 
7. W przypadku awarii autobusu opiekun wspólnie z kierowcą podejmują decyzję o dalszych działaniach 

mających na celu w pierwszej kolejności zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 
8. Listę uczniów dowożonych z podziałem na przystanki sporządza dyrektor szkoły wraz z kierownikiem 

świetlicy i w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje opiekunowi. 
9. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami 

zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienie 
uczniom bezpieczeństwa, ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły. 

10. Opiekun prowadzi zeszyt - lista uczniów. W zeszycie tym może odnotowywać pozytywne i negatywne 
opinie, uwagi o uczniu, które są uwzględniane przy wystawianiu ocen z zachowania. 

11. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie. 

12. Opiekun oraz kierowca autobusu nie odpowiada za spóźnienie ucznia. 

Obowiązki ucznia 
 

1. Uczniowi podczas jazdy nie wolno: 
• Wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna 
• Wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 
• Zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w 

nim osób, 
• Żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 
• Rozmawiać z kierowcą 

2. Uczniowie w oczekiwaniu na autobus szkolny znajdują się na placu przed wejściem do szkoły (a nie 
poza jej terenem). 

3. Przy wsiadaniu uczniowie ustawiają się i nie przepychają. 
4. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku od najmłodszych do najstarszych. 
5. Do szkoły uczniowie dojeżdżają zgodnie ze swoim planem lekcji i zgodnie z nim wyjeżdżają. 
6. Uczniowie podczas jazdy mają obowiązek siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów miejscach. 
7. Uczniowie wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym miejscu. 
8. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających do 

domu po przywozie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 
9. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym zobowiązani są przyprowadzać oraz odbierać dzieci od 

opiekunki autobusu szkolnego osobiście lub może to zrobić osoba pełnoletnia upoważniona przez 
rodziców na piśmie. 

10. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów. 
11. Uczeń może wrócić do domu innym środkiem transportu niż autobusem szkolnym, pod warunkiem 

odebrania go przez rodzica (opiekuna) lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica (opiekuna). 
12. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są 

do pokrycia kosztów naprawy. 
13. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusu szkolnego zostają zapoznani na początku roku 

szkolnego, ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom. 
14. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym 

regulaminem dotyczącym kryteriów oceny z zachowania . 
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