
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIĘTEJ 

KATARZYNIE IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYOSKIEGO – PRYMASA TYSIĄCLECIA 

1. Z dowozu autobusem szkolnym , busem może korzystad każdy uczeo, który znajduje się na 

liście uczniów dojeżdżających. 

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzied w wyznaczonych miejscach i nie mogą 

ich zmieniad w czasie jazdy. 

3. Uczeo może wsiadad i wysiadad z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

4. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożnośd tak, 

aby nie narazid siebie i innych uczniów na niebezpieczeostwo wypadku. 

5. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły kursami zgodnie ze swoim planem lekcji i zgodnie z nim 

wyjeżdżają. 

6. Uczniowie mogą wracad do domu innym kursem (wcześniejszym lub późniejszym) jeżeli w 

autobusie są wolne miejsca a zmiana wynika z udziału uczniów w zajęciach dodatkowych. 

7. Jeżeli uczeo dojeżdżający pozostaje na zajęciach pozalekcyjnych (jednorazowo lub stale) i 

chce wrócid późniejszym kursem, musi złożyd stosowne oświadczenie podpisane przez 

rodziców (prawnych opiekunów).  

8. Uczniowie po przyjeździe do szkoły opuszczają pojazd i obowiązkiem każdego ucznia jest 

bezpośrednie przejście do szkoły. Uczniowie z klas 0 i I są odbierani od opiekuna dowozu 

przez wyznaczonych pracowników szkoły i doprowadzani są do szatni i do sal lekcyjnych. 

9. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej i pod opieką 

wyznaczonego nauczyciela są odprowadzani do autobusu. 

10. W czasie dowozu w autobusie obowiązują zasady zachowania zawarte w regulaminach 

szkoły. 

11. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie 

oraz podporządkowują się poleceniom opiekuna dowożenia i kierowcy autobusu. 

12. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku, bez rozpychania się. 

13. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają 

ustalonych zasad. 

14. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiad, 

krzyczed, używad wulgarnego słownictwa, przepychad się, zmieniad w czasie jazdy 

zajmowanego miejsca, śmiecid. 



15. O nieodpowiednim zachowaniu ucznia opiekun dowożenia informuje wychowawcę lub 

pedagoga szkolnego, a ci rodziców ucznia. 

16. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeo ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi 

kryteriami oceny zachowania. 

17. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpid tylko na podstawie zwolnienia 

napisanego przez rodzica (prawnego opiekuna).  

18. Dzieci z klas „0” i klas I są odbierane z przystanku przez rodziców lub prawnych 

opiekunów. Jeżeli  dziecko nie zostanie odebrane przez rodzica z przystanku autobusowego 

wtedy,  uczeo z powrotem wraca autobusem do szkoły. 

19. Opiekę w czasie dowozu sprawuje pracownik zatrudniony przez przewoźnika . 

Obowiązkiem opiekuna dowozu jest doprowadzid uczniów do terenu szkolnego ( bramki) w 

czasie kursu porannego. 

 


