






Załącznik nr 2
 do REGULAMINU DOWOZU UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STASZOWIE

Instruktaż opiekuna dowozu uczniów
1. Autobusy szkolne przywożą i odwożą uczniów z miejsca do tego przeznaczonego (chodnik 

wzdłuż ogrodzenia szkoły).
2. Uczniowie  wsiadają  do  autobusu  na  przystankach  wcześniej  wyznaczonych  przez 

organizatora dowozu.
3. Opiekę  nad  uczniami  w  czasie  dowozu  sprawuje  opiekun  w  autobusie.  Opiekun  jest 

odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  uczniów  w  trakcie  wsiadania  i  wysiadania  
z  pojazdu  oraz  w trakcie  wsiadania  i   wysiadania  z  pojazdu  oraz  w trakcie  przejazdu. 
Opiekun powinien posiadać imienną listę uczniów dowożonych do danych miejscowości.

4. W  trakcie  przewozu  dzieci,  opiekun  ściśle  współpracuje  z  kierowcą  w  zakresie 
bezpieczeństwa i zachowania porządku, a w szczególności:

 W trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu,
 W  trakcie  wsiadania  ucznia,  po  zatrzymaniu  się  pojazdu,  wychodzi  

na zewnątrz,
 Sprawdza  czy  w  miejscu  wsiadania  nie  występują  jakiekolwiek  zagrożenia  dla 

wsiadających,
 Nadzoruje  wsiadanie  uczniów,  służąc  w  razie  potrzeby  pomocą,  przestrzegając 

zasady,  że  w  pierwszej  kolejności  wsiadają  –  przednimi  drzwiami  –  najmłodsi  
(i analogicznie tymi drzwiami wysiadają),

 Po wejściu wszystkich do pojazdu, opiekun sprawdza czy uczniowie zajęli miejsca, 
oraz odnotowuje obecność uczniów w autobusie,

 Po  zamknięciu  drzwi  pojazdu  oraz  sprawdzeniu  czy  zamknięte  są  drzwi  tylne, 
opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,

 W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje porządek i  bezpieczeństwo w 
pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia,

 Zapewnienie  porządku  i  bezpieczeństwa  w  pojeździe  należy  dokonać  bez 
jakichkolwiek form przemocy fizycznej oraz naruszenia godności osobistej ucznia,

 Po  zatrzymaniu  autobusu,  pierwszy  wysiada  opiekun  i  po  upewnieniu  się,  
że warunki opuszczenia pojazdu SA bezpieczne, pozwala uczniom na opuszczenie 
autobusu,

 Po wyjściu uczniów, opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w 
celu dalszej jazdy,

 Po opuszczeniu pojazdu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu jego wnętrza i 
w  przypadku  stwierdzenia  pozostawienia  przedmiotów  (np.  plecaków,  itp.) 
przekazuje je do szkoły,

 W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia 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 kierownika świetlicy.

5. Uczniowie,  którzy  wysiedli  i  muszą  przejść  na  drugą  stronę  jezdni,  mogą  to  zrobić 
wyłącznie po odjeździe autobusu z przystanku i upewnieniu się, że droga jest bezpieczna.

6. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca 
autobusu.

7. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie 
prawni dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

8. Opiekun  ma  obowiązek  informować  kierownika  świetlicy  o  wszelkich  przypadkach 
negatywnego zachowania się uczniów dojeżdżających do szkoły.



Załącznik nr 3
do REGULAMINU DOWOZU UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STASZOWIE

Regulamin zachowania się uczniów w autobusie szkolnym
Regulamin  obowiązuje  wszystkich  uczniów  dowożonych  z  terenu  Gminy  Staszów  
do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, zwanej 
dalej  Szkołą.  Każdy  dowożony  uczeń  zobowiązany  jest  do  ścisłego  przestrzegania  jego 
postanowień  podczas  oczekiwania  na  przyjazd  autobusu,  w  czasie  jazdy  do  Szkoły  
i  ze  Szkoły oraz  w drodze  powrotnej  do  domu.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem dojeżdżający są zobligowani podporządkować się ustnym poleceniom opiekuna 
dowozu.

I.   Podczas  oczekiwania  na  przyjazd  autobusu  (zarówno  w  swoim  miejscu 
zamieszkania, jak i na terenie Szkoły) każdy uczeń powinien:

1. Przyjść w wyznaczone uprzednio miejsce kilka minut przed przyjazdem autobusu.
2. Spokojnie  oczekiwać  na  przyjazd  autobusu  w  odległości  minimum  1  metr  

od miejsca, w którym autobus się zatrzymuje.
3. Zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autobusu na miejsce zbiórki. 

Kategorycznie  zabrania  się  przepychania,  popychania  koleżanek  
i kolegów oraz podchodzenia do drzwi i ich otwierania w czasie, gdy autobus jeszcze 
nie zatrzymał się.

4. Po  zatrzymaniu  się  autobusu  spokojnie  podejść  do  drzwi,  otworzyć  je  i  wejść  do 
środka.

5. Bezwzględnie  podporządkować  się  poleceniom  i  prośbom  opiekuna  
w autobusie, kierowcy, nauczyciela świetlicy oraz  nauczycieli dyżurujących.

II. Podczas jazdy autobusem uczeń powinien:
1. Zająć wolne miejsce siedzące.
2. Przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania się.
3. Kategorycznie przestrzegać poniższych zakazów. Zabrania się:

9. zmiany zajętego wcześniej miejsca w autobusie, o ile nie zezwoli na to opiekun dowozu,
10. opierania się o drzwi autobusu,
11. klęczenia lub stawania nogami na siedzeniach autobusu,
12. otwierania okien bez zgody opiekuna dowozu,
13. wystawiania rak przez otwarte okna,
14. zaśmiecania autobusu, wyrzucania śmieci przez okno,
15. przywłaszczania sobie rzeczy innych pasażerów  autobusu,
16. wykonywania obraźliwych gestów, używania wulgaryzmów, wszczynania bójek,

17. zbyt głośnego zachowania w czasie jazdy autobusem,
18. filmowania, fotografowania i nagrywania osób przebywających w autobusie,
19. rozmawiania z kierowcą w czasie jazdy,
20. żądać zatrzymania autobusu w miejscach do tego przeznaczonych.

III. Podczas wysiadania z autobusu i w drodze powrotnej do domu uczeń powinien:
1. Podejść do drzwi dopiero w chwili zatrzymania się autobusu, a następnie otworzyć 

drzwi i spokojnie opuścić pojazd.
2. Zaczekać, aż autobus odjedzie i dopiero wówczas wyruszyć w drogę  powrotną  do 

domu.
3. Jeżeli zachodzi konieczność przejścia na drugą stronę drogi, należy upewnić się czy nic 

nie nadjeżdża  z prawej i lewej strony drogi.
4. Kategorycznie  zabrania  się  przechodzenia  lub  przebiegania  na  druga  stronę  drogi 

bezpośrednio przed lub za stojącym autobusem.

IV. Za naruszenie regulaminu autobusu szkolnego uczeń może zostać ukarany:



1. Ustnym upomnieniem opiekuna.
2. Powiadomieniem  wychowawcy  klasy  i/lub  pedagoga  szkolnego  o  niewłaściwym 

zachowaniu się.
3. Zawiadomieniem rodziców.
4. Powiadomieniem  Dyrektora  Szkoły   i/lub  karą  przewidzianą  zgodnie  za  Statusem 

Szkoły.

V. Za przestrzeganie regulaminu autobusu szkolnego uczeń może zostać nagrodzony:
1. Ustną pochwałą opiekuna dowozu w obecności innych uczniów.
2. Wpisaniem pochwały do zeszytu pochwał i uwag wychowawcy klasy.
3. Poinformowaniem rodziców.
4. Nagrodą przewidzianą w Statucie Szkoły.



Załącznik nr 4
do REGULAMINU DOWOZU UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STASZOWIE

Oświadczenie
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka podczas sprawowania opieki wychowawczej 
nad uczniami dowożonymi do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Staszowie

Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosownych przepisów niniejszym 
oświadczam, że:

1. Posiadam znajomość przepisów BHP,  zostałem/am w tym zakresie przeszkolony/a i tym 
samym  ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci 
powierzonych mojej opiece.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń   
wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe.

                                              Deklaracja

w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka podczas sprawowania opieki wychowawczej nad 
uczniami dowożonymi do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im .I .J. Paderewskiego w 

Staszowie
      W  poczuciu  pełnej  odpowiedzialności  przed  własnym  sumieniem,  rodzicami  i 
społeczeństwem     za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece, przez 
Dyrektora Szkoły,        na czas dowozu uczniów do Szkoły i odwozu ze Szkoły  do domu, w 
okresie od dnia ………………  do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w 
roku szkolnym …………….. oświadczam, co następuje:

1.  Z  należytą  uwagą  i  zrozumieniem  zapoznałem/am  się  ze  wszystkimi  materiałami  i 
przepisami     dotyczącymi bezpieczeństwa , zdrowia i życia dzieci.
2.  Zobowiązuję  się  do  skrupulatnego  przestrzegania  i  stosowania  zawartych  w  tych 
przepisach             wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie

obowiązków opiekuna  dowozu uczniów.

Staszów , dn………………………                                                                                      Przyjmuję 
do wiadomości  i ścisłego przestrzegania

…………………………………………………….
                                          ( czytelny podpis  )


