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REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW Z TERENU GMINY EŁK DO 
SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem dowozu uczniów na terenie Gminy Ełk jest Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Ełk. 

2. Przewoźnikiem jest OPEN TOURS Krzysztof Ferenc z siedzibą w Ełku przy     
ul. Mickiewicza 1A lok. 4 

3. Z dowozów i odwozów korzystają uczniowie objęci dowozem do szkoły oraz 
inni uczniowie, którzy we własnym zakresie dokonali zakupu biletów  

4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie na zgłoszenia opiekunów dowozu 
dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. 

§ 1 

Uczeń 

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje 
się na liście uczniów dowożonych oraz uczniowie, którzy we własnym 
zakresie dokonali zakupu biletów.  

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach 
wyznaczonych przez Opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać  
w czasie jazdy. 

3. Opuszczenie miejsca może nastąpić po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. 

4. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a. wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, 
b. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 
c. zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający 

zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, 
d. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 

rozmawiać z kierowcą, dokonywać zniszczeń w autobusie. 

5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym 
przez Organizatora dowozu miejscu. 
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6. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przybycia w wyznaczone 
miejsce wsiadania. 

7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują 
szczególną ostrożność tak, aby nie narażać siebie i innych uczniów na 
niebezpieczeństwo wypadku. 

8. Przewóz uczniów do szkół i ze szkół odbywa się w dni nauki szkolnej.            
W przypadku zmiany w organizacji zajęć szkolnych Przewoźnik zostanie 
powiadomiony przez Organizatora o terminie dowozu i odwozu uczniów. 

9. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych  
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń Opiekunów dowozu i Kierowcy. 

10.  Powrót ze szkoły uczniów objętych dowozami innym środkiem lokomocji 
może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia złożonego u nauczyciela 
świetlicy (jednorazowego lub stałego) podpisanego przez 
Rodziców/Opiekuna prawnego. 

§ 2 

Rodzice/Opiekunowie prawni 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do 
przystanku/autobusu aż do momentu wejścia Ucznia do autobusu oraz 
powracających po zajęciach z przystanku do domu. 

2. Rodzice (Opiekunowie prawni) ponoszą materialną odpowiedzialność za 
zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych ( w postaci 
przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty 
pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc czasu od zaistniałej 
sytuacji). 

3. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze 
szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, 
odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na 
poszczególnych trasach. 

4. Rodzice/Opiekunowie prawni (lub osoby upoważnione przez 
Rodziców/Opiekunów prawnych) zobowiązani są do przekazania dziecka   
(w wieku do lat 7) Opiekunowi autobusu oraz odbierania go z autobusu po 
zajęciach lekcyjnych zgodnie z rozkładem jazdy. 
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§ 3 

Opiekun dowozu/Kierowca 

1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. 

2. Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi, dba o ich bezpieczeństwo w czasie 
przewozu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.  

3. Opiekun wysiada z autobusu pierwszy i wsiada ostatni. 

4. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów Kierowca 
niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do Przewoźnika natomiast Opiekun do 
Organizatora dowozu oraz do Dyrektora Szkoły. Opiekun sprawuje opiekę 
nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 
zapewnienia pojazdu zastępczego. 

5. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych  
i odwożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili odebrania ich przez 
Pracownika szkoły z przystanku oraz od chwili odebrania ich od Pracownika 
szkoły z wyznaczonego przystanku do chwili opuszczenia autobusu przez 
ucznia na przystanku w swojej miejscowości. 
 

6. Opiekun zapewnia uczniom bezpieczne przejście przez ulicę do szkoły lub 
miejsca zbiórki/przystanku skąd rozchodzą się do domów. 
 

7. Opiekun dowozu zobowiązany jest do sprawdzania stanu liczbowego 
uczniów. O powrocie ucznia ze szkoły innym środkiem lokomocji Opiekun 
będzie informowany przez Pracownika szkoły odprowadzającego dzieci do 
miejsca zbiórki/przystanku. 

 
8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym Opiekun 

dowozu informuje ustnie Nauczyciela odbierającego uczniów lub Dyrektora 
szkoły. 
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§ 4 

Pracownik szkoły 

Pracownik szkoły wyznaczony przez Dyrekcję Szkoły zobowiązany jest: 
a. wszystkich uczniów przywożonych odebrać z autobusu/przystanku  
b. wszystkich uczniów odwożonych odprowadzić do autobusu 

oczekującego przed szkołą/na przystanku, 
c. przekazać uczniów pod opiekę Opiekunowi odwozów, 
d. poinformować Opiekuna dowozu o powrocie dziecka ze szkoły innym 

środkiem lokomocji. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 
podejmują:  

a. podczas trwania dowozów – opiekunowie, 
b. w innym czasie – Dyrektor Szkoły po konsultacji z Przewoźnikiem 

 

 

Zatwierdził:  

 

                                                                        
 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 03.09.2018r. 
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ZWOLNIENIE Z DOWOZU AUTOBUSEM 

 

 

Proszę zwolnić mojego syna / córkę)* …………………………………………                               

                                                                         imię i nazwisko ucznia  

ucznia klasy……………                                                                                                                          

z powrotu autobusem ze szkoły w dniu ……..…………………   .  

                                                                                  data 

 oraz z pobytu na świetlicy po zakończonych lekcjach. 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego/ jej)* 

bezpieczeństwo w drodze do domu. 

 

 

……………………………                          ……………………………………                            

   data i miejscowość                                   podpis rodzica ( prawnego opiekuna ) 


