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                                                    Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły z dnia 8.IX.2021 

REGULAMIN ORGANIZACJI DOWOZÓW UCZNIÓW  

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 W POZNANIU 

 

I. ORGANIZACJA DOWOZÓW 

1. Opiekunowie realizujący dowóz uczniów współpracują z kierownikiem świetlicy  

w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz 

wyeliminowania niepożądanych zachowań. 

2. Uczniowie wsiadają/wysiadają z busa tylko w ustalonym przez przewoźnika miejscu. 

3. Kierowca i opiekun odpowiadają za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie dowozu 

uczniów. 

4. Harmonogram dostosowany jest do planu zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach 

tygodnia.  

5. Kierownik świetlicy powiadamia przewoźników z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach 

w organizacji pracy szkoły.  

6. Po przyjeździe na teren szkoły uczniowie przyprowadzeni są do świetlicy pod opieką 

opiekuna. Opiekun wprowadza uczniów do świetlicy, przekazuje opiekę nad uczniami 

wychowawcy świetlicy podając nazwiska uczniów przywiezionych do szkoły oraz 

uczniów nieobecnych. 

7. Uczniowie odjeżdżają bezpośrednio po zajęciach lub oczekują na odwóz w świetlicy 

szkolnej. 

8. Opiekun odbiera uczniów ze świetlicy szkolnej podając nazwiska odbieranych uczniów. 

Bezpiecznie przeprowadza uczniów do busa, sprawdza liczebność grupy. 

 

II. UCZEŃ OBJĘTY DOWOZEM DO SZKOŁY I ODWOZEM ZE SZKOŁY  

1. Uczeń ma prawo do:  

1) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do busa,  

2) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy,  

     3) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z pojazdu,  

     4) opieki w czasie oczekiwania na odwóz.  

2. Uczeń ma obowiązek:  

1) Dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń 

opiekunów. 
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2) Czekać na przyjazd busa w wyznaczonym miejscu. 

3) Czekając na przyjazd busa przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dobrego  zachowania.  

4) Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby czuwającej nad 

bezpieczeństwem w czasie dowozu oraz nauczyciela w czasie oczekiwania na dowóz.  

5) W czasie jazdy uczeń przestrzega poniższych zasad:  

a. Do busa wsiada za przyzwoleniem opiekuna, pojedynczo, wskazanym wejściem.  

b. Po wejściu do pojazdu natychmiast zajmuje miejsce, którego nie zmienia podczas 

jazdy.  

c. W czasie jazdy dba o porządek i czystość, szanuje wyposażenie pojazdu.  

d. W czasie podróży nie przemieszcza się po aucie, nie otwiera samowolnie okien, nie 

wyrzuca jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzuca przedmiotami w pojeździe. 

e. Wstaje z miejsca dopiero po zatrzymaniu się pojazdu, za zgodą osoby nadzorującej 

jazdę.  

f. Wychodzi wskazanymi drzwiami po wcześniejszym opuszczeniu pojazdu przez osobę 

nadzorującą.  

g. W czasie drogi do szkoły i drogi powrotnej zachowuje ostrożność, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa. 

h. Uczniów obowiązuje pełna kultura osobista. 

3. Uczniowi objętemu dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły zabrania się:  

1) Samodzielnego opuszczania szkoły.  

2) Przepychania się przy wsiadaniu do pojazdu. 

3) Oddalania się od grupy bez zgody opiekuna.  

4) Otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy 

w  sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie 

pojazdu. 

5) Zabrania się żądania zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym. 

6) Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego niezgodnego z jego podstawowym przeznaczeniem przez: zbyt głośnie 

słuchanie muzyki, filmowanie i fotografowanie osób przebywających w busie. 

 

III.PRZEBIEG DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY  

1. Zadania osoby sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem w czasie przewozów:  

a. Troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do pojazdu. 
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b. Sprawowanie dozoru nad uczniami w trakcie jazdy, wymaganie od dzieci zachowania 

zgodnego z regulaminem jazdy busem. 

c. Sprawowanie nadzoru nad uczniami przy wysiadaniu na przystanku. 

d. Zgłaszanie dyrekcji  wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji 

przewozów oraz przypadków łamania przez uczniów niniejszego regulaminu.  

 

V. Postanowienia końcowe 

1.   Z treścią powyższego regulaminu zapoznani zostają opiekunowie dowozów, rodzice 

uczniów oraz  wszyscy dojeżdżający uczniowie. 

2.   Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za 

jego nieprzestrzeganie. 

3.  W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję podejmuje 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.  

 

 

 

Poznań, 8 września 2021                                                    ………………................................... 

 

 


