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Regulamin dowozu uczniów autobusem szkolnym do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha 

Korfantego w Mikołowie Paniowach. 

 

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów 

dojeżdżających. 

 

2. Uczniowi nie wolno: 

a) wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki nauczyciela. 

b) czekać przed szkołą na przyjazd autobusu bez opieki nauczyciela; 

c) wracać do domu pieszo, jeżeli przyjechał autobusem, chyba, że przedstawi zgodę od rodzica lub prawnego 

opiekuna. 

 

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna; 

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu; 

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób; 

d) spożywać posiłków, pić; 

e) żądać zatrzymania w miejscu do tego nie przeznaczonym. 

 

4. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

a) głównym miejscem zbiórki uczniów przy dojazdach są: świetlica przy byłej SP 9 w Mikołowie – 

Śmiłowicach i świetlica SP 8 w Mikołowie – Paniowach 

b) autobus szkolny zatrzymuje się na przystanku Śmiłowice Szkoła 

c) rodzice, którzy chcą, by ich dziecko wsiadało i wysiadało z autobusu szkolnego na innym przystanku 

pisemnie wnioskują o to do dyrektora szkoły. 

 

5. Na początku roku szkolnego rodzice ucznia dowożonego wypełniają deklarację dowozu. Deklaracja 

obowiązuje do końca nauki dziecka w szkole, a rodzice zobowiązani są do dokonywania jej aktualizacji  

w przypadku wszelkich zmian.  

 

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie 

i innych uczniów na niebezpieczeństwo. 

 

7. Opuszczenie miejsca w autobusie może nastąpić TYLKO po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. 

 

8. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły kursami zgodnie ze swoim planem lekcji i zgodnie z nim wyjeżdżają. 

a) każdego dnia rano opiekun dowozu ustala listę obecności dzieci dowiezionych w danym dniu do szkoły; 

b) godziny kursowania autobusu szkolnego mogą ulec zmianie; 

c) o zmianach w kursowaniu autobusu szkolnego szkoła informuje rodziców przynajmniej w dniu 

poprzedzającym zmiany. 

 

9. Jeżeli z zastępstw doraźnych wynika, że klasa zostaje zwolniona np. z ostatniej lekcji wówczas uczniowie 

dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy. 

 

10. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej, z której odbiera ich opiekun 

przejazdu. Wraz z opiekunem udają się do szatni a następnie pod opieką opiekuna przechodzą na miejsce 

postoju autobusu. 
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11. Jeżeli uczeń dojeżdżający pozostaje na zajęciach pozalekcyjnych (jednorazowo lub stale) i chce wrócić 

późniejszym kursem – zgłasza to opiekunowi dowozu lub wychowawcy świetlicy. 

 

12. Każdy uczeń dojeżdżający wraca do domu autobusem niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł  

do szkoły, chyba, że przedłożył stosowne zwolnienie lub został odebrany ze szkoły przez rodzica (opiekuna 

prawnego). 

 

13. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia podpisanego przez 

rodzica (prawnego opiekuna). 

a) zwolnienie musi być złożone w sekretariacie szkoły, świetlicy lub opiekunowi dowozów; 

b) wszystkie zwolnienia uczniów z dowozu autobusem będą przechowywane do końca roku szkolnego  

i okazywane rodzicom na ich prośbę w czasie dni otwartych i zebrań; 

c) rodzic/prawny opiekun nie może odbierać dziecka bez powiadomienia dyrektora lub wychowawcy  

lub nauczyciela świetlicy czy opiekuna przewozu. 

 

14. Uczeń i rodzic (prawny opiekun) mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości 

związanych z dowozem lub wypadkiem - nauczycielowi, wychowawcy lub opiekunowi w autobusie. 

 

15. W razie awarii autobusu opiekun: 

a) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub szkolny sekretariat 

b) oczekuje w autobusie wraz z uczniami na usunięcie awarii bądź autokar zastępczy 

c) w przypadku, gdy konieczne jest wyjście uczniów z autobusu, opiekun stara się zapewnić im bezpieczne 

miejsce oczekiwania na pomoc. 

 

16. W razie zdarzenia drogowego/wypadku opiekun w ramach możliwości: 

a) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub sekretariat 

b) powiadamia odpowiednie służby ratownicze 

c) prowadzi na miejscu czynności zabezpieczające uczniów 

d) udziela wszelkiej możliwej pomocy uczniom powierzonym jego opiece 

 

17. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać wyznaczonym autobusem po zajęciach zgłasza ten fakt 

wychowawcy, nauczycielowi świetlicy, w sekretariacie szkoły, dyrektorowi lub innemu nauczycielowi, którzy 

podejmują decyzję o dalszych losach ucznia. 

 

18. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci sześcioletnich i dzieci z oddziałów przedszkolnych uprawnionych do 

dowozu zobowiązani są do osobistego przekazania dziecka opiekunowi przewozu oraz odbierania go z 

autobusu zgodnie z rozkładem jazdy po zajęciach lekcyjnych. W przypadku nie stawienia się rodzica, 

opiekuna prawnego lub innej osoby uprawnionej do odbierania dziecka opiekun niezwłocznie zawiadamia 

dyrektora szkoły, a ten kieruje dalszymi działaniami. 

 

19. Obowiązek zapoznania z regulaminem uczniów spoczywa na rodzicach, wychowawcach, nauczycielach 

świetlicy. Rodzice uczniów otrzymują egzemplarz regulaminu, zapoznają się z regulaminem w szkole bądź 

poprzez jej stronę w internecie -  www.sp8mikolow.edupage.org 

 

20.Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym WSO 

dotyczącym kryteriów oceny zachowania. 

 


