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1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Gmina Słupno.  

2. Dyrektor szkoły wraz z Urzędem Gminy Słupno określa w planie dowozów przystanki dla 
autobusu szkolnego. 
3. Projekt listy uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły i w terminie do dnia 20 czerwca roku 
poprzedzającego i przekazuje do Urzędu Gminy. Do 1 września danego roku szkolnego przekazuje 
zaktualizowaną listę uczniów wraz z przystankami i adresami uczniów do Urzędu Gminy oraz 
opiekunom dowożenia. 
4. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami 

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

5. Harmonogram dowozów jest skorelowany z planem lekcji uczniów, w sytuacjach szczególnych 
dopuszcza się zmiany w harmonogramie. 
6. Uczniowie wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym miejscu. 
7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po 

przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 
8.O niewłaściwym zachowaniu uczniów w autobusie opiekunowie informują bezpośrednio dyrektora 
szkoły. 
9. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w 
niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich 
miejscach, podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. 

Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem 
działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do 
zminimalizowania strat materialnych. 
10. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad 
dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu 

zastępczego. 
11. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od 

chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich 
ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej 
miejscowości. 
12. Opiekun autobusu ma obowiązek, otworzenia drzwi i wyjścia z autobusu podczas 
wsiadania i wysiadania dzieci na przystanku. 
13. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

14. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów. 
15. Harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. 
16. Opiekun dowożenia oraz kierowca autobusu nie odpowiada za spóźnienie ucznia. 
17. W razie wystąpienia jakiegoś problemu, uczeń informuje opiekuna lub kierowcę. 
18. Uczniowie nie będący na liście dowozów lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym 
autobusem tylko za zgodą Urzędu Gminy w Słupnie. 

19. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym 
oraz przez dyrektora szkoły rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku 
szkolnego.  
20. Uczeń może wrócić do domu innym środkiem transportu niż autobusem szkolnym lub pieszo, 
pod warunkiem odebrania go przez rodzica (opiekuna) lub na podstawie pisemnego oświadczenia 
(zawierającego datę podpis i rodziców) złożonego u wychowawcy. Wychowawca zobowiązany jest 
przedstawić oświadczenia wychowawcom świetlicy. 

21. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania się w autobusie szkolnym, co 
jest objęte odrębnym regulaminem. 
22. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują: a) podczas trwania 
dowozów opiekunowie; b) w innym czasie – dyrektor lub organizator dowozów w szkole. 
 


