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Postanowienia ogólne
Organizatorem dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej nr 18 jest Miasto
Jastrzębie-Zdrój.
Listę uczniów dowożonych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie deklaracji rodziców.
Za bezpieczeństwo uczniów w autobusie odpowiedzialny jest opiekun zgodnie z
harmonogramem dowozów.
Autobus szkolny odjeżdża z ustalonego miejsca o godzinie ustalonej w planie
dowozów.
Z dowozu autobusem szkolnym może skorzystać każdy uczeń.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
Obowiązki ucznia
Uczniowie oczekujący na autobus szkolny w wyznaczonym miejscu zobowiązani są
do zachowania się w sposób rozważny nie zagrażający bezpieczeństwu.
Do autobusu należy wsiadać i wysiadać pojedynczo z zachowaniem zasad kultury i
uprzejmości.
Uczniom podczas jazdy nie wolno:
 wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna
 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu
 zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
jadących w nim osób
 dokonywać zniszczeń w autobusie
 Uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają autobusem zgodnie z harmonogramem.
Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek stawić się na zbiórce w
określonym miejscu w budynku szkolnym (korytarz koło sekretariatu)
Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem (wcześniejszym lub późniejszym)
jeżeli w autobusie są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia z zajęć
lekcyjnych.
Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w
regulaminie oraz poleceń opiekunów.
Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się pod opieką nauczyciela do szatni, a
następnie na lekcję lub świetlicę szkolną.
Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie pisemnego
zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych).
Uczniowie nie wpisani na listę dowożonych, mogą być przewożeni szkolnym
autobusem, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców, jeżeli w autobusie będą
wolne miejsca.
Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dowożonych uczniów

 Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci:
 dochodzących do miejsca zbiórki wyjazdu do szkoły
 powracających do domu po dowiezieniu do wyznaczonego miejsca po
zakończeniu zajęć szkolnych
 W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas dojścia do miejsca wyjazdu do
szkoły rodzice przyprowadzają dzieci a następnie odbierają dziecko o wyznaczonej
godzinie.
 Za szkody wyrządzone w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i
zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

Obowiązki opiekuna
 Do obowiązku opiekuna należy:
 sprawdzenie stanu liczbowego uczniów
 pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu (opiekun
wsiada ostatni)
 zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdów i w
miejscu oczekiwania
 podejmowanie czynności, mających na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa
uczniów
 informowanie wychowawców klas o nieodpowiednim zachowaniu uczniów, co
skutkuje wstawieniem uwagi negatywnej
 Ponosi odpowiedzialność za uczniów od chwili odebrania ich ze szkoły do autobusu
do chwili opuszczenia autobusu po zakończonych zajęciach.
 W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie
dopuszcza do ich przewozu.
Postanowienie końcowe:
 Z treścią regulaminu zapoznają się opiekunowie uczniów, rodzice oraz wszyscy
dojeżdżający uczniowie i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 Regulamin przyjęty podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz
Samorządu Uczniowskiego i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej
za jego nieprzestrzeganie.

