REGULAMIN
DOWOŻENIA I ODWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ
I WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLI
Z TERENU GMINY BŁONIE
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem dowożenia i odwożenia, w skrócie: dowozu, uczniów i wychowanków przedszkoli
do szkół i przedszkoli publicznych jest Gmina Błonie.
2. Organizator określa trasy i harmonogram dowozu na każdy rok szkolny, z uwzględnieniem list
dowożonych uczniów i rozkładu zajęć szkolnych.
3. Regulamin obejmuje organizatora, opiekunów uczniów w czasie dowozu, dowożonych uczniów (w
tym wychowanków przedszkoli), rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektorów placówek
oświatowych.
II. Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu
1. Opiekę nad uczniami w czasie dowozu sprawuje opiekun w autobusie/busie. Opiekun jest
odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków przedszkoli w trakcie wsiadania i
wysiadania z pojazdu oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadać imienną listę uczniów
dowożonych z danych miejscowości.
2. W trakcie przewozu dzieci, opiekun ściśle współpracuje z kierowcą w zakresie bezpieczeństwa i
zachowania porządku, a w szczególności:
a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu;
b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, wychodzi na zewnątrz;
c) sprawdza czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających;
d) nadzoruje wsiadanie uczniów, służąc w razie potrzeby pomocą, przestrzegając zasady, że w
pierwszej kolejności wsiadają - przednimi drzwiami - najmłodsi (i analogicznie tymi drzwiami
wysiadają);
e) po wejściu wszystkich do pojazdu, opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca;
f) po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne – awaryjne, opiekun
przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy;
g) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje porządek i bezpieczeństwo w pojeździe
podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia
bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania
pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze;
h) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form
przemocy fizycznej oraz naruszenia godności osobistej ucznia;
i) po zatrzymaniu autobusu, pierwszy wysiada opiekun i po upewnieniu się, że warunki do
opuszczenia pojazdu przez dzieci są bezpieczne, pozwala na wysiadanie;
j) po wyjściu uczniów, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu dalszej
jazdy;
k) po opuszczeniu pojazdu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu jego wnętrza i w przypadku
stwierdzenia pozostawienia przedmiotów (np. plecaków itp.) przekazuje znalezione przedmioty do
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu;
l) w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa w trakcie
przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia porządku i bezpieczeństwa, która
nie przyniosła oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie rodzica, dyrektora szkoły, do
której uczeń jest dowożony oraz osobę z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, odpowiedzialną za
dowóz dzieci w Urzędzie Miejskim Błonie;
m) prowadzi dziennik, dokonując w przypadku nieodpowiednich zachowań uczniów, wpisu
zawierającego: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i nr klasy do której uczęszcza, opis zdarzenia
(zachowania), opis podjętych działań i czynności w stosunku do zaistniałej sytuacji.
3. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi
uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

4. Opiekun w autobusie lub busie ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili
wejścia do autobusu lub busa do chwili jego bezpiecznego opuszczenia oraz od chwili odebrania
ucznia ze szkoły do chwili bezpiecznego opuszczenia autobusu lub busa przez uczniów w swojej
miejscowości.
5. W przypadku wychowanków przedszkoli, opiekunowie autobusów szkolnych, przekazują dzieci
dowiezione do przedszkola pod bezpośrednią opiekę uprawnionego nauczyciela/opiekuna przedszkola
przy drzwiach przedszkola, a po zajęciach przedszkolnych nauczyciel/opiekun przedszkola przekazuje
dziecko (grupę dzieci) bezpośrednio opiekunowi autobusu przy bramie/drzwiach przedszkola bądź
przy autobusie.
6. Przy dowozie dziecka, które nie ukończyło siódmego roku życia, z przedszkola/szkoły do domu,
opiekun autobusu jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio rodzicowi/opiekunowi
prawnemu, bądź osobie przez niego pisemnie upoważnionej, która oczekuje na dziecko w ustalonym
miejscu. W przypadku braku uprawnionego do odbioru dziecka opiekuna, dziecko przywożone jest z
powrotem do przedszkola/szkoły skąd odbierają go rodzice.
7. Opiekun autobusu, podczas pobytu na drodze musi być ubrany w kamizelkę z elementami
odblaskowymi.
III. Zasady zachowania uczniów korzystających z dowozu
1. Z przewozów może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na listach dowożonych uczniów,
dostarczonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, którego z rodzice/prawni opiekunowie podpisali
zobowiązanie przestrzegania niniejszego regulaminu przez córkę/syna (załącznik nr 1).
2. Uczniowie dowożeni autobusem/busem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad
zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
3. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko w ustalonym przez organizatora dowozu
miejscu.
4. Oczekujący na autobus szkolny uczniowie zachowują się kulturalnie, spokojnie, w sposób, który
nie zagraża bezpieczeństwu ich i innych.
5. Do autobusu uczeń wchodzi pod opieką opiekuna, przepuszczając w pierwszej kolejności dzieci
najmłodsze.
6. Po wejściu do autobusu uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna autobusu – jeśli
zostanie wskazane.
7. Niedopuszczalne jest następujące zachowanie uczniów:
- wychodzenie z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd;
- bicie się, przepychanie, naruszanie czyjejś nietykalności;
- bieganie po pojeździe, skakanie;
- otwieranie bez zgody okien, wychylanie się bądź wystawianie rąk za okno;
- stanie na schodach w czasie jazdy;
- zmiana miejsca bez zgody opiekuna;
- przywłaszczanie cudzych rzeczy;
- zaśmiecanie autobusu, niszczenie wyposażenia;
- hałasowanie, używanie niecenzuralnych słów;
- zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jadących osób;
- zbyt głośne słuchani muzyki (można używać tylko jednej słuchawki, aby słyszeć polecenia
wydawane przez opiekuna)
- filmowanie, fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w autobusie;
- żądanie zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym;
- wyskakiwanie z autobusu;
- rozmowa z kierowcą;
- traktowanie opiekuna i kierowcy bez należytego szacunku (lekceważenie, odmawianie wykonania
polecenia).
8. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany: ustnym upomnieniem opiekuna,
powiadomieniem rodzica, wychowawcy klasy bądź dyrektora.

IV. Odpowiedzialność rodziców dowożonych dzieci
1. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po dowozie
w swojej miejscowości, odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie dowożonych dzieci.
2. Dziecko, które nie ukończyło siódmego roku życia, odbiera z autobusu/busa rodzic/opiekun prawny
albo osoba przez niego pisemnie upoważniona. W przypadku braku uprawnionego do odbioru dziecka
opiekuna, dziecko przywożone jest do szkoły/przedszkola, skąd odbierają go rodzice.
3. Za szkody wyrządzone w autobusie przez ucznia, odpowiedzialność materialną ponoszą jego
rodzice/prawni opiekunowie.
V. Współpraca organizatora dowozu z dyrektorami placówek oświatowych
1. Dyrektorzy placówek oświatowych dostarczają listy dowożonych uczniów i wychowanków
przedszkoli do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu przed rozpoczęciem
roku szkolnego.
2. Listy dowożonych dzieci są na bieżąco aktualizowane w czasie roku szkolnego.
VI. Monitorowanie dowozu
Autobusy szkolne wyposażone są w urządzenia monitorujące trasę przejazdu i wnętrze pojazdu.
Zarejestrowany obraz jest zachowywany przez okres jednego tygodnia.
VII. Postanowienia końcowe
Regulamin jest dokumentem otwartym, udostępnionym szkołom, uczniom i rodzicom. Podlega
ewaluacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone przez organizatora dowozu lub na wniosek rodziców
dowożonych uczniów, dyrektorów szkół i opiekunów dowozu.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu
Ostatnie zmiany w regulaminie wprowadzono 21.08.2017

Załącznik nr 1
Do regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół
i wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Błonie
.............................................
(miejscowość , data)
ZOBOWIĄZANIE RODZICA I UCZNIA
Zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół
i wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Błonie, akceptuję jego treść i zobowiązuje córkę/syna*
do jego przestrzegania, począwszy od pierwszego dnia roku szkolnego 2017/2018.

Lp. Klasa …….
nazwisko i imię ucznia
1.
2.
3.
4.

* niepotrzebne skreślić

nazwisko i imię rodzica

podpis rodzica

