Procedura sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu i odwozu z siedziby Szkoły
Podstawowej nr 20 w Jaworznie dla uczniów
klas IV-VIII i III gimnazjum
Podstawa prawna: Ustawa „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2017 r. poz.
59) Artykuł 39 ust. 2, 3, 4,5 d

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem dowozu

uczniów

do szkoły

na terenie

gminy jest

Gmina Jaworzno.
2.

Dowóz organizowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie

uczęszczających do klas IV-VIII i III gimnazjum dowożonych autobusami do
siedziby szkoły na ul. Sportowej 1.
3.

Przystankiem początkowym w planie dowozów jest przystanek Byczyna Pętla,

a końcowym budynek Tauron ul. Sportowa 1.
4.

W trakcie jazdy nie ma przystanków. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają ·

z autobusu tylko w miejscach wymienionych w pkt.3.
5.

Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do

domu po przywozie do Byczyny odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci
dowożonych.
6.

Opiekun zapewniający opiekę podczas przewozu uczniów odpowiada za ich

bezpieczeństwo.

7.

Opiekun sprawdza obecność uczniów podczas wejścia do autobusu i zaznacza

ją na karcie odwozu uczniów.
8.

Opiekun wprowadza uczniów do budynku szkoły przy ulicy Sportowej 1

z autobusu.
9.

Opiekun podczas pełnienia opieki eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające

zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.
10.
11.

Opiekun nie może pod żadnym pozorem zostawić uczniów bez opieki.
Każdy opiekun zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia

wypadku
i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy
i zapewnienia dalszej opieki. W najbliższym wolnym czasie sporządza notatkę
informacyjną na temat zdarzenia.
12.

Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego

tylko za zgodą opiekuna dowozów.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a) podczas trwania dowozów – opiekunowie
b) w innym czasie – dyrektor szkoły lub organizator dowozów.

Rozdział I
PRAWA UCZNIÓW
Każdy uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie (klasy IV-VIII i
III gimnazjum) wymieniony w punkcie 2 Postanowień ogólnych ma prawo do
dojazdu do szkoły w ramach zorganizowanego przez organ prowadzący dowozu.

Rozdział II
OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1.

Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do

zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
2.

Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko w ustalonym przez

organizatora dowozu miejscu.
3.

Czekając na autobus szkolny uczeń zachowuje się kulturalnie, spokojnie,

w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych. W przypadku opóźnienia
w dowozie, uczniowie oczekują na autobus do 20 minut, a następnie w przypadku
braku pojazdu wracają do domu.
4.

Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się

zatrzyma; dopiero wtedy, gdy opiekun otworzy drzwi, uczeń wchodzi do środka.
5.

Po wejściu do autobusu uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna lub

inne wolne miejsce siedzące; jeśli takich miejsc nie ma, uczeń stoi spokojnie
trzymając się rurek i uchwytów.
6.

Uczeń oczekuje na dowóz/ odwóz 
w wyznaczonym miejscu 
(Byczyna Pętla/

Ul. Sportowa 1)
7. Do autobusu uczeń wsiada tylko i wyłącznie 
pod opieką opiekuna.
8. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany zgodnie ze

statutem szkoły.

Rozdział III
OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW
Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym regulaminie (Załącznik nr 1). Jest zobowiązany zapewnić
bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w następujący sposób:
a) dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób niegrożący
kontuzją (nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu, przemieszczać się w czasie
jazdy),
b) nie wolno wypuszczać uczniów przed dojazdem do szkoły,
c) należy odprowadzić podopiecznych z autobusu do szkoły i uniemożliwić
opuszczenie terenu szkoły,
d) po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun jest zobowiązany
sprawdzić czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy i
jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy opiekun
przeprowadza ich,
e) wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych
w autobusie należy natychmiast zgłaszać dyrekcji szkoły.
1.

W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę

nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia
pojazdu zastępczego.
2.

Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję co do dalszego postępowania

w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
3.

Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia

do autobusu do momentu wejścia do szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po
opuszczeniu szkoły, do momentu opuszczenia autobusu przez ucznia.
4.

W przypadku samowolnego oddalenia się podopiecznych zgłasza ten fakt

dyrektorowi szkoły lub innej upoważnionej osobie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik.

2.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając na
uwadze przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo przewozowe i Prawo o ruchu
drogowym.
3.

W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub

innym środkiem komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności za
szkody związane z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze
szkoły.
4.

Uczniowie zostają

zapoznani

z procedurą

dowozu

na

lekcji,

rodzice na zebraniach klasowych. (Załącznik nr 2).
5.

Nieznajomość niniejszej procedury nie zwalnia od odpowiedzialności za jej

nieprzestrzeganie.
6.

Procedura jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać

wprowadzone przez organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych
uczniów, dyrektora szkoły i opiekunów dowozu.

Załącznik nr 1
Jaworzno,………….
Zapoznałem/am się z treścią Procedurysprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu i odwozu z siedziby Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie dla
uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Lp.

Nazwisko i imię opiekuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Podpis

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Załącznik nr 2
Jaworzno,………….
Zapoznałem (am) się z treścią Procedury sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu
z siedziby Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum
i zobowiązuję się do jego przestrzegania:
Klasa ………..
Lp.

Nazwisko i imię ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Podpis

23.
24.

Załącznik nr 3
Jaworzno,………….
Zapoznałem (am) się z treścią Procedury sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu
z siedziby Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum
i zobowiązuję się do jego przestrzegania:
Klasa ………..
Lp.

Nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Podpis

22.
23.
24.

