
Regulamin przewozów szkolnych 
oraz zachowania się dzieci dowożonych do szkół i przedszkola w Gminie 

Jerzmanowa 
 

Podstawa prawna: Art. 39 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 
oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz §7 ust. 2 Zarządzenia NR 0152-63/2008 
Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu 
dowożenia uczniów do szkół i przedszkola w Gminie Jerzmanowa. 

§ 1 
Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin dotyczy dzieci i uczniów z terenu Gminy Jerzmanowa dowożonych do 
przedszkola i szkół. 

2. Regulamin reguluje sprawy bezpiecznego korzystania z autobusów szkolnych. 
3. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w autobusie w czasie dowozów i odwozów 

czuwa opiekun  zwany dalej ”opiekunem”. 
 

§ 2 
Organizacja przewozów: 

1. Opiekun ściśle współpracuje z nauczycielami sprawującymi opiekę w świetlicy szkolnej 
w zakresie spraw związanych z dziećmi dowożonymi do szkoły. 

2. Opiekun sprawuje opiekę na dzieckiem od chwili jego wejścia do autobusu, do chwili 
opuszczenia autobusu przez dziecko na wyznaczonym przystanku. 

3. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek oraz z przystanku do domu 
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

4. Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia odbierane jest na przystanku przez rodziców. 
Jeżeli na przystanku nie ma rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które nie 
ukończyło 7 roku życia, dziecko zostanie odwiezione do szkoły/przedszkola. 

§ 3 
Zasady zachowania się w autobusie: 

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do 
zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów, w 
sytuacjach szczególnych również kierowcy autobusu. 

2. Uczniowie korzystający z autobusu szkolnego zobowiązani są do: 
a. punktualnego przychodzenia na wyznaczone miejsca wsiadania, 
b. zachowania szczególnej ostrożności podczas wsiadania i wysiadania  

z autobusu,  
c. zajmowania miejsca wyznaczonego przez opiekuna lub innego wolnego 

miejsca siedzącego, 
d. czekania. aż opiekun dowozu przeprowadzi ich na drugą stronę jezdni. Od 

tego momentu odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice lub prawni 
opiekunowie,  

e. natychmiastowego zgłaszania opiekunowi dowozu wszystkich 
nieprawidłowości związanych z dowozem lub innych zajść mających 
wpływ na bezpieczeństwo osób. 

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 
a. prowadzić rozmów z kierowcą,  
b. zachowywać się w sposób hałaśliwy, 
c. niszczyć siedzeń lub innych elementów autobusu szkolnego, 
d. wstawać z miejsc lub chodzić po autobusie podczas jazdy. 
e. rzucać plecakami lub innym przedmiotami, 

 



f. używania wulgaryzmów, plucia, kopania,  
g. rejestrować obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń IT, 
h. używać telefonów komórkowych. 

4. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I – IV zajmują miejsca w przedniej części 
autobusu. 

5. Uczniowie mają obowiązek wysiadają na stałych przystankach. Jeżeli uczeń ma wysiąść 
na innym przystanku niż zawsze, o fakcie takim rodzice informują pisemnie nauczyciela 
świetlicy i opiekuna w autobusie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 4 
Postanowienia końcowe: 

1. O zaistniałych przypadkach niewłaściwego zachowania się ucznia i łamania przez niego 
zapisów niniejszego regulaminu, opiekun powiadamia nauczyciela świetlicy bądź 
wychowawcę klasy. 

2. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu uczeń może być ukarany: 
a) uwagą wychowawcy klasy, 
b) upomnieniem dyrektora, 
c) wezwaniem rodziców do szkoły. 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu  przewozów szkolnych oraz 
zachowania się dzieci dowożonych do szkół i 
przedszkola w Gminie Jerzmanowa 
 
 

                                                                       …………………….…………..……, dnia …………………………. 
      (miejscowość)       (data) 

 
 
 

Oświadczenie 
 

 
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu 

……………………………………………………….………… mój syn/córka 
………………………………………………..…………………………….., po zakończonych lekcjach będzie 
wysiadał/a na przystanku …………………………………………………………, jednocześnie biorę 
pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo mojego syna/córki po 
opuszczeniu autobusu szkolnego. 
 
 
            
                       ………………………………………………………………… 
                    (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
 

 
 


