
PROCEDURA DOWOZU DZIECI I UCZNIÓW 

DO ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZEBIECHOWIE 
 

I. Zadania ogólne. 

1. Regulamin dowozu określa zadania i obowiązki nauczyciela (opiekuna) 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo dzieci i uczniów Zespołu, w czasie dowozu do 

szkoły i do domów oraz zasady zachowania się dzieci i uczniów podczas dowozów. 

2. Dowozem objęte są dzieci i uczniowie zamieszkali w następujących miejscowościach: 

Swarzynice, Podlegórz, Radowice, Głuchów, Ostrzyce, Borek, Gębice, Mieszkowo, 

Ledno, Głęboka.  

3. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy i regulaminem zapoznani zostają na początku 

roku szkolnego. 

 

II. Zadania nauczyciela, opiekuna odpowiedzialnego za dowóz dzieci i uczniów. 

1. Wychowawca świetlicy sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami podczas wsiadania 

ich do autobusów przed odjazdem do domu sprzed szkoły. 

2. Opiekę nad dojeżdżającymi dziećmi i uczniami w czasie jazdy oraz wsiadania 

i wysiadania w miejscu zamieszkania sprawuje opiekun wskazany przez Dyrektora 

Zespołu. 

3. Opiekun przed odjazdem sprawdza obecność i daje kierowcy znak do odjazdu. 

4. Opiekun zajmuje takie miejsce w autobusie, aby widział zachowanie uczniów podczas 

jazdy. 

5. W przypadku dzieci w wieku 5 i 6 lat opiekun przekazuje je na przystanku w miejscu 

zamieszkania rodzicowi lub wyznaczonemu przez niego opiekunowi. W przypadku 

nie wstawienia się rodzica lub wyznaczonego opiekuna dziecko powraca do świetlicy 

szkolnej i tam oczekuje na odebranie przez rodzica. 

 

III. Obowiązki dzieci i uczniów dojeżdżających do szkoły. 

1. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku od rocznika najmłodszego do 

najstarszego. 

2. Dzieci i uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Podczas jazdy nie 

wolno głośno rozmawiać, krzyczeć, spożywać posiłków i napojów, przepychać się, 

zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy i śmiecić. 



3. Dzieci i uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi 

jezdni. Dzieci i uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić 

dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie spowodowane przez dzieci i uczniów 

odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci. 

5. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Statutem 

Zespołu. 

6. Uczniowie z Głuchowa, Radowic, Podlegórza i Swarzynic, którzy odjeżdżają do 

domów z przystanku PKS-u robią to wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 

rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


