
REGULAMIN 
DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

1. Organizatorem dowożenia uczniów jest gmina Rawicz.

2. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad 
zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń nauczycieli i opiekunów w autobusie 
szkolnym.

3. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów                    
po sprawdzeniu obecności wszystkich uczniów.

4. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu tylko w wyznaczonym miejscu.

5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących oraz powracających do domu po przywozie 
odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

6. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 
jadących w nim osób 
d) żądać zatrzymania w miejscu do tego nie przeznaczonym 
e) rozmawiać z kierowcą.

7.  Uczniowi nie wolno :

a) wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki nauczyciela
b) czekać przed szkołą na przyjazd autobusu bez opieki nauczyciela 
c) wracać do domu pieszo, jeżeli przyjechał autobus, chyba, że przedstawi zgodę od rodzica.

8. Opiekun szkolnego autobusu odpowiada za dowożenie uczniów na teren szkoły.

9. Opiekunowie szkolnego autobusu informują szkołę o nieprawidłowym zachowaniu uczniów
w autobusie. 

10. Szkoła reaguje zgodnie z zapisami w regulaminie zachowania na zgłoszenia opiekunów 
dotyczących pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów.

11. Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus szkolny w świetlicy. Nauczyciel 
świetlicy odprowadza ich po zajęciach do szatni oraz autobusu szkolnego, przekazując 
opiekunom w autobusie. 

12.  Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości 
związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem – nauczycielowi, 
wychowawcy lub opiekunowi w autobusie.

13.  Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym 
autobusem, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi świetlicy, innemu nauczycielowi 
lub dyrektorowi, którzy podejmują decyzję o dalszych losach ucznia. 



14. Uczniowie dowożeni, oczekujący w świetlicy, stosują się do poleceń nauczyciela świetlicy, 
który organizuje stosowne zajęcia i wyznacza miejsce oczekiwania na autobus lub zajęcia.

15. Wchodzenie do i wychodzenie z autobusu musi odbywać się tak, aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo siebie lub innego ucznia.

16. Opuszczanie miejsca może nastąpić po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

17. Zmiana miejsca siedzącego, przemieszczanie się podczas jazdy jest zabronione.

18. Po opuszczeniu autobusu uczniowie czekają na poboczu na zezwolenie przejścia przez 
jezdnię od opiekuna.

19. Powrót do domu odbywa się lewą stroną drogi z zachowaniem szczególnej ostrożności.

20. Obowiązek zapoznania uczniów  z regulaminem  spoczywa na wychowawcach                     
i nauczycielach świetlicy. 


