
Regulamin
sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi do i ze szkoły 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świerzawie

I. Dowóz:  

1. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły, w drodze na przystanek i w trakcie 
oczekiwania na autobus szkolny, sprawują rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Na przyjazd dzieci  do szkoły oczekuje nauczyciel  świetlicy lub inna,  wyznaczona 
osoba z personelu szkoły.

II. Odwóz:  
1. Grupy  dzieci  oczekują  na  przyjazd  autobusu  w  wyznaczonym miejscu  na  terenie 

szkoły  lub  przystanku  autobusowym  pod  opieką  nauczyciela  świetlicy  lub 
wyznaczonej osoby z personelu szkoły.

2. Podczas  wsiadania  do  autobusu  opiekę  przejmują  opiekunowie  zatrudnieni  
w autobusach szkolnych.

Zadania szkoły:

1. Sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na przyjazd autobusu,  aż do jego 
odjazdu.

III. Przebieg odwozu:  

Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują w świetlicy szkolnej. 
Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu po przybyciu autobusu na teren 
szkoły  i  wykonaniu  niezbędnych  manewrów  (zawrócenia),  przejmuje  opiekę  nad 
uczniami i wprowadza grupę do autobusu. Od tego momentu opiekę nad dziećmi sprawują 
opiekunowie  zatrudnieni  w autobusach  szkolnych,  a  w drodze  z  przystanku do  domu 
rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie.

IV. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do i ze szkoły:  

Uczeń ma prawo do:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
2. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie jazdy.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
4. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojście ze szkoły do autobusu.

Uwaga!

- za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy do szkoły odpowiadają 
rodzice,
-  za  bezpieczeństwo  dzieci  w  czasie  jazdy  autobusem  do  i  ze  szkoły  odpowiadają 
opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych,
-  za  bezpieczeństwo dzieci  w drodze do autobusu ze szkoły odpowiadają  wyznaczeni 
nauczyciele świetlicy szkolnej lub inne wyznaczone osoby z personelu szkoły,
- uczniowie przewożeni tzw. gimbusami powinni być pod opieką. 



Osoba,  której  powierza  się  sprawowanie  opieki  nad  dziećmi  w  autobusie  szkolnym, 
powinna mieć:
- ukończone 18 lat,
- odpowiednie warunki zdrowotne potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
- posiadać predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
- opiekunem nie może być kierowca pojazdu.

Uczeń ma obowiązek:

1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:
- kierowcy autobusu,
- osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu i odwozu,
- nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz.

2. Przebywać  w  miejscu  wyznaczonym  przez  nauczyciela  w  czasie  oczekiwania  
na odwóz.

3. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autobusem.
4. Kategorycznie zabrania się:
- oddalania się od grupy bez pozwolenia nauczyciela,
- podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę 

   sprawującą opiekę w czasie odwozu.
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Bezpieczny transport uczniów do i ze szkoły

Uwagi ogólne:
Przepis dotyczący zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie transportu do i ze szkoły 
jest bardzo mało precyzyjny.
Chodzi tu o art. 17 ust.3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r.  
nr 67, poz. 329), który mówi, że jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie 
dziecko mieszka i przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz gimnazjum,

gmina ma obowiązek zapewni tym uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu 
do i ze szkoły lub zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej.
Przepis powyższy nie określa precyzyjnie, kto i kiedy sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie 
dowozu do szkoły i z powrotem. Brak tu jest informacji, w którym momencie zaczyna się, 
a  w którym kończy się odpowiedzialność gminy, kiedy opiekę przejmują rodzice a  kiedy 
szkoła.

Rozwiązanie problemu:

1. Najlepszym  sposobem  na  rozwiązanie  problemu  jest  pozytywna  decyzja  gminy  
o  przejęciu  opieki  nad  uczniami  z  miejsca  zamieszkania  (przystanek  autobusowy)  
do miejsca w którym zlokalizowana jest szkoła. Mamy wtedy pewność, że droga dzieci do 
i  ze  szkoły  jest  bezpieczna,  ponieważ  osoby  wyznaczone  do  sprawowania  opieki 
(opiekun) posiadają odpowiednie kwalifikacje do sprawowania tej opieki.

2.     Jeżeli  decyzja  gminy  nie  zapewnia  opieki  nad  dziećmi  dojeżdżającymi  wówczas  
za dowóz dzieci  do i  ze szkoły sprawują rodzice.  Obowiązek zapewnienia opieki nad 
dziećmi  dojeżdżającymi  w  tym  przypadku  sprawuje  personel  szkoły  (nauczyciele, 
wychowawcy) tylko na terenie szkoły.


