
REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI  

W CZASIE DOWOZU DO PLACÓWKI I ODWOZU PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  Art.39).  

2. Statut Specjalnego  Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  

w Dąbrowie Górniczej  organizuje dowóz uczniów do Ośrodka i z Ośrodka w formie: 

a) dowozu szkolnego – samochody zapewniane przez Ośrodek, za których stan techniczny 

odpowiada Dyrektor Ośrodka, 

b) dowozu  wewnętrznego, organizowanego w drodze przetargu samochodami, za których stan 

techniczny odpowiadają przewoźnicy.  

2. Przewóz uczniów dostosowany jest do indywidualnego planu ich zajęć, ustalanego z uwagi  

na szczególne zaburzenia rozwojowe i stan psychofizyczny. 

3. Przewóz uczniów odbywa się dwa razy dziennie rano i po południu zgodnie z ustalonymi  

w porozumieniu z Ośrodkiem czasami przyjazdu i odjazdu z wyłączeniem dni wolnych od nauki 

szkolnej oraz dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.   

4. Dowóz uczniów do Ośrodka ma przebiegać ustaloną najkrótszą trasą, tylko w sytuacjach 

awaryjnych spowodowanych problemami na drodze dopuszczalne jest skorzystanie z objazdu. 

5. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu 

uczestników dowozu - Dyrektor Ośrodka może odwołać kurs. 

6. Dyrektor Ośrodka oraz przewoźnicy przetargowi dbają o bezpieczny przewóz uczniów  

do Ośrodka i z powrotem oraz zapewniają uczniom dojeżdżającym opiekę opiekuna dowozu 

podczas całej podróży. 

7. Z dowozu autobusem szkolnym korzystają uczniowie, których rodzice/ opiekunowie prawni 

złożą pisemną deklarację woli korzystania z tego środka transportu i zapoznają się z poniższym 

regulaminem. 

 

II. Ogólne zasady przewozu uczniów 

 

1. Dowóz uczniów do Ośrodka odbywa się każdego dnia nauki szkolnej zgodnie z przyjętymi 

ustaleniami na godzinę 7.45. 

2. W celu sprawnego przyjmowania i odbierania dzieci od przewoźników Dyrektor wyznacza 

dla opiekunów poszczególnych tras przewozowych – opiekunów szkolnych, których zadaniem jest  

przygotowanie grupy uczniów do wyjazdu (sprowadzenie dzieci ze świetlic szkolnych,  

sal lekcyjnych i przekazanie grupy opiekunowi autobusu). 

3. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek stawienia się na wyznaczonym przystanku  

przynajmniej 5 minut przed przewidywanym czasem odjazdu autobusu szkolnego. 

W przypadku zmian dotyczących transportu, opóźnień i awarii, rodzice uczniów są informowani 

telefonicznie przez opiekunów przewozu lub przewoźników. Jednocześnie przewoźnik powiadamia 

o zaistniałej sytuacji Dyrektora Ośrodka.  

4. Autobus szkolny nie czeka na spóźnionych uczniów i odjeżdża o czasie z wyznaczonego 

przystanku. 



5. W przypadku opóźnienia w dowozie wynikającego z utrudnień w ruchu drogowym uczniowie 

oczekują na autobus szkolny w wyznaczonym miejscu do 15 minut. O ewentualnym dłuższym 

okresie oczekiwania na transport rodzice/opiekunowie prawni są powiadamiani telefonicznie przez 

opiekuna dowozu. W przypadku braku dowozu uczniowie samodzielnie dojeżdżają do Ośrodka 

innym środkiem komunikacji publicznej lub wracają do domu. Nieobecność lub spóźnienie w tym 

dniu ucznia jest usprawiedliwione. 

6. W przypadku spóźnienia ucznia na dowóz uczeń jest zobowiązany samodzielnie dojechać  

do Ośrodka lub w przypadku uczniów przekazywanych osobiście opiekunowi dowozu przez 

rodziców powinien on przyjechać pod opieką rodzica do Ośrodka. W przeciwnym razie jego 

obecność jest nieusprawiedliwiona. 

7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu dowozu przez rodzica lub ucznia oraz 

powtarzających się zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych osób, czy też opóźnień  

w odbiorze dzieci od opiekuna dowozu rodzic/opiekun prawny zostanie wezwany do Dyrektora 

Ośrodka w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji i podjęcia wspólnych 

działań zaradczych. 

 

III. Opiekunowie dowozu: 

 

1. Ponoszą odpowiedzialność i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów  

od chwili ich wejścia do autobusu szkolnego na wyznaczonym przystanku do chwili wejścia  

do Ośrodka i przekazania uczniów pod opiekę opiekuna szkolnego, nauczyciela pełniącego dyżur. 

2. W czasie powrotu uczniów z Ośrodka odpowiadają oni za ich bezpieczeństwo od chwili przejęcia 

opieki nad uczniami od opiekuna szkolnego lub wychowawcy świetlicy szkolnej do chwili 

opuszczenia przez nich autobusu szkolnego na wyznaczonym przystanku i przekazania ich 

rodzicom/ opiekunom prawnym lub upoważnionym przez nich osobom.  

3. Uczniowie powracający samodzielnie do domu z przewozu muszą mieć pisemną zgodę rodzica 

złożoną u kierownika świetlicy i wysiadają tylko w miejscu wskazanym przez rodziców  

w deklaracji. 

4. Zapewniają bezpieczeństwo po wejściu do samochodu, tzn. sprawdzają czy każdy siedzi 

prawidłowo, ma zapięte pasy, a w razie konieczności pomagają - zapiąć pasy bezpieczeństwa.  

5. Na każdym wyznaczonym przystanku pomagają uczniom podczas wsiadania i wysiadania. 

Dbają, aby zabrali ze sobą plecaki i rzeczy osobiste. Po wyjściu z busa niezwłocznie 

przeprowadzają ich w bezpieczne miejsce na chodnik. Dbają o to by uczniowie założyli plecaki,  

a w razie konieczności pomagają im je założyć. 

6. Opiekunowie udają się zwartą grupą z busa do Ośrodka a w drogę powrotną odbierają pełną 

grupę od opiekuna szkolnego lub nauczyciela i przemieszczają się do autobusu, zachowując 

podstawowe zasady ruchu drogowego. 

7. W przypadku, gdy w czasie transportu wystąpią u dziecka zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu pozostałych uczestników przewozu - opiekunowie dowozu natychmiast podejmują 

działania mające na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa: proszą kierowcę o natychmiastowe 

zatrzymanie w bezpiecznym miejscu i starają się wyciszyć dziecko.  

W przypadku braku reakcji dziecka na podjęte działania przewoźnik informuje telefonicznie 

rodzica bądź opiekuna prawnego. W razie potrzeby wynikłej z nagłej i niespodziewanej sytuacji 

zagrażającej zdrowiu i życiu przewożonych pasażerów, jak i opiekunów przewoźnik zawiadamia 

pogotowie, bądź policję. Przewoźnik zobowiązuje się do poinformowania szkoły o zaistniałej 

sytuacji drogą pisemną nie później niż do godziny 9.00 rano następnego dnia roboczego drogą 

pisemną. 

8. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka udzielają  

mu pierwszej pomocy. Natychmiast wzywają pogotowie ratunkowe. Powiadamiają o tym fakcie 

wicedyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów. 

9. W przypadku opóźnień i awarii opiekunowie dowozu informują telefonicznie rodziców  

o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach, a także zapewnią bezpieczeństwo dowożonym 

uczniom, aż do chwili podstawienia pojazdu zastępczego. Jednocześnie o zaistniałej sytuacji 

informują Dyrektora Ośrodka. 



10. Każdego dnia nauki szkolnej opiekun dowozu uzupełnia miesięczny wykaz obecności uczniów  

w czasie dowozu i odwozu zgodnie z przyjętym oznakowaniem oraz potwierdza odbycie kursu 

swym podpisem. W przypadku jakichkolwiek nieplanowanych zmian – wpisuje uwagi na karcie, 

np. matka jednorazowo odbiera dziecko. Listy dowozowe dostępne będą na portierni, natomiast 

zestawienia miesięczne u kierownika świetlicy szkolnej.  

 

IV. Rodzice uczniów korzystających z dowozu: 

 

1. Składają każdego roku szkolnego do końca marca pisemną deklaracje woli korzystania  

z transportu szkolnego w przyszłym roku szkolnym. 

2. Zapoznają się z regulaminem dowozu i przyjmują go do wiadomości i stosowania. 

3. Zapoznają się z godzinami odjazdów i przyjazdów autobusu szkolnego oraz wyznaczonymi  

dla ich dziecka miejscami do wysiadania i wsiadania przez telefoniczny kontakt z opiekunami 

transportu lub z kierownikiem grup opiekuńczo - wychowawczych.  

4. Zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji telefonów kontaktowych w przypadku 

jakiejkolwiek zmiany i poinformowaniu o tym fakcie Ośrodek oraz opiekuna transportu. 

5. Ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do wyznaczonego 

przystanku, aż do chwili wejścia dziecka do autobusu szkolnego i podczas powrotu od chwili 

opuszczenia przez dziecko autobusu na wyznaczonym przystanku. 

6. W przypadku, gdy uczeń objęty dowozem szkolnym ma wrócić samodzielnie do domu innym 

środkiem transportu zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka z świetlicy szkolnej  

lub zwolnienia go z dowozu w danym dniu w formie pisemnej i przekazania tej informacji 

wychowawcy klasy i kierownikowi  świetlicy szkolnej. W przypadku długotrwałej choroby dziecka 

rodzice zobowiązani są do powiadomienia sekretariatu uczniowskiego o tym fakcie osobiście  

lub telefonicznie. 

Mają prawo do wnoszenia wniosków i uwag dotyczących dowozu, które rozpatruje Dyrektor  

po konsultacji z Zespołem Kierowniczo - Wychowawczym Ośrodka  i przewoźnikiem. 

 

V. Uczniowie korzystający z dowozu szkolnego: 

 

1. Mają obowiązek zapoznać się z regulaminem dowozu i w miarę indywidualnych możliwości 

dostosować swoje zachowanie do przyjętych w nim zasad i poleceń opiekuna dowozu. 

2. Zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

a w szczególności zabrania się im w czasie oczekiwania na dowóz: 

- wychodzenia poza teren przystanku, 

- wybiegania na ulicę, 

- wzajemnego popychania się i szarpania. 

3. Przed wejściem do autobusu uczniowie zdejmują plecaki, a następnie spokojnie,  

bez przepychania się kolejno wsiadają do autobusu i zajmują wolne miejsca, po czym niezwłocznie 

zapinają pasy bezpieczeństwa. Opiekun może wyznaczyć uczniom inne niż zajęte przez nich 

miejsce i w tej sytuacji uczeń ma usiąść na wskazanym miejscu. 

4. W czasie jazdy uczniowie zachowują spokój i dyscyplinę wypełniając wszystkie polecenia 

opiekuna. 

5.W czasie jazdy uczniom nie wolno: 

- odpinać pasów bezpieczeństwa, 

- zmieniać miejsca,  

- zaśmiecać autobus, 

- zachowywać się w sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa jadących osób, 

- niszczyć siedzenia i inne wyposażenie autobusu, 

- rzucać plecakami lub innymi przedmiotami, 

- jeść i pić, 

- rozmawiać z kierowcą. 

6. Uczniowie odpinają pasy bezpieczeństwa i opuszczają swoje miejsca na wyraźne polecenie 

opiekuna po całkowitym zatrzymaniu się autobusu. Wysiadają za opiekunem zabierając  

ze sobą plecaki i rzeczy osobiste, niezwłocznie przechodzą w bezpieczne miejsce na chodniku 



wskazane przez opiekuna, gdzie zakładają plecaki i czekają na pozostałych podróżujących, po czym 

wraz z opiekunem udają się zwartą grupą do Ośrodka lub w drogę powrotną do domu zachowując 

podstawowe zasady ruchu drogowego. 

 

 

Uwaga! 

 

Wsiadanie i wysiadanie odbywa się z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie 

narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innych uczniów tzn. bez przepychania się, spokojnie,  

po kolei, z uwagą skupioną na poleceniach opiekuna i ich natychmiastowym wykonaniu,  

bez wybiegania na ulicę i przebiegania na drugą stronę jezdni. 

 

 

7. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych wszyscy uczniowie korzystający z dowozu szkolnego pozostają 

w świetlicy pod opieką nauczyciela, z którym kończą zajęcia i oczekują na transport powrotny. 

8. Uczniowie mogą być zwolnieni z dowozu w danym dniu na osobistą lub pisemną prośbę rodzica/ 

opiekuna prawnego, który zgłosi to u przewoźnika w dniu poprzedzającym lub w danym dniu do 

godziny 7.00 rano. 

9. Przed planowanym odjazdem uczniowie wraz z opiekunem lub nauczycielem udają się  

do wyjścia, a następnie z opiekunem busa do autobusu szkolnego zachowując wszystkie 

wymienione powyżej zasady bezpiecznego zachowania i stosując się ściśle do poleceń opiekuna. 

 

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego 

nieprzestrzeganie. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

 


