
              

                                                                                              

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO AUTOBUSU  

 

Rodzice 

1.  Rodzice składają w sekretariacie szkoły oświadczenie dotyczące organizacji transportu 

(osobno na każde dziecko w rodzinie). 

2. Rodzice są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zapisów złożonego oświadczenia. 

Stanowi on podstawę bezpiecznej i sprawnej organizacji transportu.  Zmiany   organizacji 

przewozu dziecka mogą być dokonane jedynie w drodze złożenia  w  sekretariacie nowo 

wypełnionego oświadczenia. 

3. Wszystkie bieżące zmiany w transporcie, w stosunku do podanych w oświadczeniu, muszą 

zostać przekazane drogą mailową lub telefonicznie do sekretariatu,  do godziny 10:00. 

Jedynie w sytuacji nagłej i nieprzewidzianej zmiany, zaistniałej w ciągu dnia,                               

istnieje możliwość zgłoszenia jej telefonicznie po godzinie 10:00.  

Adres do kontaktu ze szkołą ps@promyk.szczecin.pl, telefon 91 434 15 91. 

4. Rodzice dzieci, które zgodnie ze złożonym oświadczeniem mają wracać z placówki 

transportem zorganizowanym, nie odbierają dzieci ze szkoły bez poinformowania  o  tym 

fakcie sekretariatu. 

 

5. Jeśli dziecko przywiezione zostanie przez Rodziców we własnym zakresie, a zgodnie ze 

złożonym oświadczeniem ma wracać w tym dniu busem, obowiązkiem Rodziców jest 

zgłoszenie obecności dziecka w sekretariacie. 

6. Rodzice są zobowiązani do poinformowania szkoły i opiekuna autobusu o możliwości  

wystąpienia u dziecka choroby lokomocyjnej. 

7. Rodzice są zobowiązani punktualnie przyjeżdżać na wyznaczony przystanek (co najmniej 

na pięć minut przed planowanym odjazdem autobusu).W przypadku porannego spóźnienia 

zobowiązani są do dowozu dziecka do placówki we własnym zakresie. W przypadku 

spóźnienia popołudniowego zobowiązani są odebrać dziecko na przystanku końcowym. 

 

8. Rodzice zapewniają opiekę we własnym zakresie i dbają o bezpieczeństwo dziecka  

w czasie oczekiwania na bus. 

9. Opiekun przyjmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą, gdy wsiądzie ono do busa 

szkolnego. 
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10. Rodzice mogą zgłosić dziecko do przejazdu jednorazowego. W tym przypadku składają 

co najmniej jeden dzień wcześniej pisemne zgłoszenie na druku pobranym w sekretariacie. 

11. Autobus wozi dzieci w dni powszednie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych, na zakończenie roku szkolnego w zależności od zorganizowanych 

uroczystości. 

Kierowca 

1. Zadaniem kierowcy jest prowadzenie autobusu. Do zakresu jego obowiązków nie należy 

pilnowanie dzieci przed rozpoczęciem jazdy, jak i w jej trakcie, ani korygowanie ich 

zachowania. 

2. Zanim uczniowie wsiądą do autobusu kierowca ma obowiązek odpowiedniego 

przygotowania pojazdu do drogi tak, by spełniał przewidziane przepisami wymogi 

bezpieczeństwa  i komfortu jazdy. 

3. Do obowiązków kierowcy należy również dbałość o zgodny z rozkładem przyjazd busa  na 

poszczególne przystanki. 

4. Kierowca używa powszechnie przyjętych zwrotów grzecznościowych, jest miły i w sposób 

kulturalny odnosi się do dzieci oraz opiekunów i rodziców. 

Opiekun dzieci podczas transportu 

1. Opiekun ma obowiązek posiadania przy sobie aktualnej listy obecności uczniów 

korzystających z transportu. 

2. Opiekun po południu oddaje dzieci bezpośrednio Rodzicom lub osobom wskazanym przez 

nich w oświadczeniu transportowym. W przypadku nieobecności osoby ujętej w 

oświadczeniu  na wskazanym przystanku, opiekun zatrzymuje dziecko w busie  i przekazuje 

osobie upoważnionej do odbioru, na przystanku końcowym. 

3. Opiekun przekazuje do sekretariatu wszelkie sugestie mające wpływ na bezpieczeństwo  i 

komfort podróży uczniów. 

4. Opiekun przekazuje szkole informacje o niewłaściwym zachowaniu uczniów, szczególnie o 

braku posłuszeństwa i szacunku wobec niego, kierowcy, nauczycieli  lub  współtowarzyszy 

podróży oraz o przypadkach zniszczenia rzeczy materialnych.  Opiekun dzieci, w przypadku 

niestosownego zachowania ucznia, ma możliwość zgłoszenia do sekretariatu prośby o 

zawieszenie danego ucznia w prawie do korzystania z autobusu szkolnego. 

5. Opiekun pilnuje spokoju w autobusie, nie pozwala uczniom krzyczeć ani wstawać z miejsc 

i przemieszczać się w trakcie jazdy. 

6. Opiekun zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas wsiadania  i 

wysiadania z busa. 

7. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci w busie. 



Uczennice/uczniowie korzystający z autobusu szkolnego 

1. Mają obowiązek zajmowania miejsca wyznaczonego im przez opiekuna dzieci podczas 

transportu.  

2. Są odpowiedzialni za czystość oraz stan zajmowanych przez siebie miejsc. 

3. Mogą wraz z opiekunem ustalić sposób aktywnego spędzania czasu podróży                        

busem szkolnym. Pod nadzorem opiekuna mogą przygotować słuchowiska, muzykę oraz 

lektury. W trakcie podróży nie ogląda się filmów. 

4. Uczennice/uczniowie w trakcie podróży busem szkolnym nie używają urządzeń 

elektrycznych takich, jak: telefon komórkowy, mp4, itp. 

5. Dzieci korzystają z zabawek oraz urządzeń, które nie stwarzają zagrożeń ich zdrowiu  i 

bezpieczeństwu w trakcie podróży. 

6. Szanują swoich towarzyszy podróży, wyrażając to w słowach i czynach. Starają się, by 

podróż przebiegała w przyjemnej atmosferze. 

7. Rano przed podróżą busem dzieci powinny zjeść w domu śniadanie. Dotyczy to zwłaszcza 

uczniów cierpiących na chorobę lokomocyjną. 

8. Ze względów bezpieczeństwa i higieny, dzieci w trakcie podróży busem nie powinny jeść 

ani pić oraz powinny powstrzymać się od żucia gumy. 

9. Wsiadając do busa i wysiadając z niego, dzieci używają powszechnie przyjętych zwrotów 

grzecznościowych. 

 


