
      
 
      REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW W ZS W KOCHANOWICACH  
 

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas przejazdu ponoszą: opiekun, kierowca 
oraz  sami uczniowie. 

2. Uczniowie oczekują na autobus w ustalonych miejscach, wyłącznie na przystanku 
autobusowym lub na  poboczu drogi ,  możliwie najdalej od utwardzonej nawierzchni 
drogi. 

3. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu 
odpowiadają rodzice. 

4. Do autobusu należy wchodzić pojedynczo, w kolejności od dzieci najmłodszych. 
5. Uczniowie zajmują dowolne miejsca w autobusie , pozostawiając miejsca z przodu 

autobusu dla uczniów klas 0-III. Miejsce za opiekunem przeznaczone jest dla ucznia 
chorego lub osoby niepełnosprawnej. 

6. W autobusie obowiązuje cisza i spokój.  
7. Używanie telefonu komórkowego jest możliwe tylko przez słuchawki. 
8. W czasie jazdy zabronione jest spożywanie posiłków, picie napojów, żucie gumy 
9. Za dokonane przez uczniów podczas przejazdu  zniszczenia odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/ opiekunowie. 
10. W przypadku zaistnienia nagłej uzasadnionej potrzeby zatrzymania się należy z 

wyprzedzeniem zgłosić to opiekunowi lub kierowcy. 
11. Wysiadanie z autobusu jest możliwe wyłącznie po zatrzymaniu się pojazdu,  na 

wyznaczonych przystankach, w miejscach bezpiecznych. 
12. Po opuszczeniu autobusu za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice. Dzieci 

przedszkolne odbierane są z autobusu przez rodziców lub dorosłych opiekunów. 
Dziecko nie odebrane przez rodzica przywożone jest ponownie do przedszkola. 

13. Po opuszczeniu autobusu uczniowie przechodzą na druga stronę drogi tylko w 
wyznaczonych miejscach pod opieką opiekuna dowozu. 

14. Podczas drogi do domu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego.  

 
UWAGI 

� Przypadki łamania regulaminu będą zgłaszane przez opiekuna lub 
kierowcę  do dyrektora szkoły i rodziców 

� Uczniowie notorycznie nie stosujący się do zasad zawartych w regulaminie 
będą wykluczeni z przejazdów autobusami szkolnymi. 

� Zachowanie ucznia podczas oczekiwania na autobus oraz podczas dowozu 
będzie monitorowane i brane pod uwagę przy wystawianiu ocen 
semestralnych z zachowania 

 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/-am  się z treścią regulaminu dowozu 
autobusem szkolnym i zobowiązuję się do jego przestrzegania . 
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