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Procedura 
dowożenia uczniów do i ze szkoły 

 
1. Z autobusu szkolnego mogą korzystać wyłącznie uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

 

2. Podstawa prawna dowozów:  art. 14a  i 17 Ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.). 

 

3. Z dowozów mogą korzystać wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły 

Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym bez względu na 

odległość zamieszkania do najbliższej szkoły lub przedszkola. 

 

4. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować 

siędo zasad zawartych w niniejszej procedurze. 

 

5. Z dowozów korzystają uczniowie klasy 0 pod opieką rodziców, uczniowie 

klas I-III oraz w miarę potrzeb i możliwości uczniowie klas starszych. 

 

6. Uczniami dojeżdżającymi opiekują się nauczyciele świetlicy do odjazdu 

autobusu spod szkoły według ustalonego przez nich grafiku.  

      

7. Autobus szkolny jeździ od poniedziałku do piątku według ustalonego 

harmonogramu. 

 

8. Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub powrót do domu 

w świetlicy szkolnej.  

  

9. Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego w godzinach i miejscach 

wyznaczonych rozkładem jazdy, uzgodnionym pomiędzy dyrektorem  

szkoły a przewoźnikiem. Powrót z zajęć szkolnych odbywa się na tych 

samych zasadach. 

 

10. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów dojeżdżających są  informowani 

o rozkładzie jazdy autobusu szkolnego jak i o zmianach w tym rozkładzie. 
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11. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących samodzielnie do autobusu 

oraz samodzielnie powracających do domu po przywiezieniu 

na wyznaczony przystanek odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

 

12. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, którzy nie złożyli oświadczenia 

o samodzielnym powrocie ucznia do domu, zobowiązani są do osobistego 

przekazania dziecka opiekunowi autobusu oraz odbierania go z autobusu 

zgodnie z rozkładem jazdy po zajęciach lekcyjnych. 

 

 

13. W godzinach dojazdów nauczyciel świetlicy sprowadza uczniów 

dojeżdżających do szatni, a następnie razem z uczniami idzie 

na przystanek szkolnego autobusu znajdujący się przy parkingu 

szkolnym. 

 

14.  Uczniom nie wolno wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki 

nauczyciela. 

 

 

15. Nauczyciel w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle 

współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu: 

 
 

a. nadzoruje wsiadanie uczniów 
 

b. w trakcie wsiadania ,czy poruszające się pojazdy nie  stanowią 

zagrożenia dla uczniów 
 

c. po wejściu uczniów sprawdza, czy drzwi pojazdu są zamknięte i 

przekazuje sygnał kierowcy o kontynuowaniu jazdy 

 

16. Uczniowie przed wejściem do autobusu zdejmują plecaki i zajmują 

miejsca wyznaczone przez nauczyciela. 

 

17. Opuszczenie wyznaczonych miejsc może nastąpić dopiero po zatrzymaniu 

pojazdu. 

 

18. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 
 

a. Wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody kierowcy 
 

b. Żądać zatrzymania w miejscu do tego nie przeznaczonym 
 

c. Wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, śmiecić 
 

d. Hałasować i rozmawiać z kierowcą 
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19. Po opuszczeniu autobusu, uczniowie samodzielnie wracają do domu. 

 

20. Powrót do domu odbywa się lewą stroną drogi z zachowaniem   

szczególnej ostrożności. 

 

21. Obowiązek zapoznania uczniów z procedurą dowożenia spoczywa 

na nauczycielach świetlicy. 

                        

 


