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             Podstawa prawna: 
Art. 17 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 
z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) 
 - droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:  
              3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych  
              4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 
gimnazjów. 
 - jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 
powyższe odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej 
 

REGULAMIN DLA UCZNIÓW 

DOJEŻDŻAJĄCYCH  DO ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W BOROWIU 

KOMUNIKACJ Ą PUBLICZNĄ   

Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły w Borowiu jest Gmina 
Borowie.  

1) Zespół Oświatowy  w Borowiu zapewnia wszystkim dzieciom dojeżdżającym autobusem 

opiekę świetlicową.( Nauczyciel pełniący dyżur na świetlicy lub w szczególnych 

przypadkach inny pracownik szkoły odprowadza dzieci klas I-III SP w kierunku 

Brzuskowoli na przystanek i sprawuje opiekę do momentu odjazdu autobusu.) 

2) Podczas przejazdu autobusem uczniowie są pod opieką kierowcy. 

3) Kierowca jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów: 

a)  od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili 

opuszczenia autobusu . 

b)  od chwili odebrania ich z przystanku  do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na 

przystanku w miejscu jego zamieszkania 

c) za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu  oraz powracających do domu 

w miejscu zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

d) nauczyciel dyżurujący w godz 7.30-8.00 na holu głównym ma obowiązek obserwacji 

dzieci , które wysiadają z autobusu z kierunku Brzuskowoli do chwili wejścia 

ich do szkoły.  

4) Uczniowie wsiadają i wysiadają w wyznaczonych do tego miejscach, tj na przystankach, 

zawsze przy prawej krawędzi jezdni. 

5) Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero po 

odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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6) Uczniowie dojeżdżający autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 

w niniejszym regulaminie oraz do poleceń kierowcy. 

7) Uczniom podczas jazdy i przebywania w autobusie nie wolno:  

a)  wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność kierowcy, 

b)  wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

c)  zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób, 

d)  żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

e)  rozmawiać z kierowcą. 

f) używać słów powszechnie uznawanych za wulgarne  

g) wnoszenia do autobusu przedmiotów niebezpiecznych tj. noży, zapalniczek, środków 

łatwopalnych . W wypadku ich posiadania kierowca jest uprawniony do 

zabezpieczenia wskazanych rzeczy i przekazania ich szkole lub policji 

8) Autobus odjeżdża z przystanku wg rozkładu podanego przez przewoźnika  

9) W przypadku stwierdzenia negatywnego zachowania ucznia przez kierowcę lub opiekuna 

świetlicy informują oni o zdarzeniu wychowawcę, dyrektora szkoły, rodziców. 

10) Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i 

zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

11) Niniejszy regulamin przedstawiany jest wszystkim uczniom dojeżdżającym oraz ich 

rodzicom przez dyrektora szkoły lub wychowawców do 4 października2016r..  

 

 

 

 

Otrzymują do wiadomości: wychowawcy, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, 

uczniowie, rodzice uczniów. 


