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 REGULAMIN   PRZYWOZU   I   ODWOZU   UCZNIÓW                 

ZESPOŁU SZKÓŁ: SZKOŁY   PODSTAWOWEJ   NR   2   IM. 

HENRYKA SIENKIEWICZA I GIMNAZJUM  NR 2 

 W  WIERBCE

I Obowiązki opiekuna:

1. Zebranie uczniów przed budynkiem szkoły i doprowadzenie ich do autobusu.

2. Sprawdzenie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu.

3. Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w 

pojeździe (opiekun odwożący wsiada ostatni).

4. Ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy.

5. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w 

miejscach oczekiwania na środki lokomocji.

6. Dopilnowanie ładu i porządku podczas wsiadania i wysiadania bezpiecznego pojazdu.

7. Zapewnienie bezpieczeństwa w drodze z autobusu do szkoły i ze szkoły do autobusu:

a) wsiadanie i wysiadanie odbywa się w miejscach stałych, wyznaczonych wcześniej przez 

organ prowadzący szkołę (dopuszcza się doraźnie ustalenie innych miejsc np. w związku 

z warunkami drogowymi);

b) uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu drzwiami z przodu obok kierowcy;

c) opiekun zajmuje miejsce przy przednich drzwiach pojazdu;

8. Uczulenie uczniów na bezpieczne przechodzenie przez jezdnię po wyjściu z autobusu 

w drodze do domu.

II Obowiązki rodziców:

1. Rodzic lub krewny dziecka ma obowiązek powiadomienia nauczyciela dowożącego o 

zabraniu dziecka z dowozu.

2. Zabranie dziecka z odwozu dozwolone jest tylko przez osobę dorosłą i za zgodą 

rodziców dziecka (pisemną lub poprzez rozmowę telefoniczną z nauczycielem, 

dyrektorem lub sekretarzem).
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3. W okresie zimowym rodzice mają obowiązek odebrać dzieci z przystanków przy 

głównej trasie lub biorą odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

4. Rodzice biorą odpowiedzialność za drogę dziecka z domu do przystanku i z 

przystanku do domu.

III Inne postanowienia:

1. Dopuszcza się zmiany tras przejazdu ze względu na niekorzystne warunki 

atmosferyczne (np. oblodzenie jezdni, zaspy śnieżne) lub inne przeszkody, 

uniemożliwiające przejazd wyznaczoną trasą. W tych wypadkach uczniowie są 

zobowiązani dojść do przystanku przy trasie głównej.

2. W okresie zimowym uczniowie odwożeni mogą wysiadać na przystankach przy 

głównej trasie (nawet wtedy, gdy rano zostali zabrani z przystanków przy drogach 

bocznych) jeżeli droga stała się nieprzejezdna w czasie trwania lekcji lub nie zostały 

stworzone warunki do bezpiecznego zawrócenia autobusu.

3. W przypadku, gdy droga stała się nieprzejezdna i nie ma możliwości odwozu dzieci, 

należy wrócić z dziećmi do szkoły lub odprowadzić ich do domów oraz powiadomić 

dyrekcję o zaistniałym fakcie. Nauczyciel – informuje rodziców o konieczności 

odebrania dzieci, a dyrektor  podejmuje odpowiednie działania.

4. Za osoby nie będące na liście przewozu uczniów opiekun nie ponosi 

odpowiedzialności, oprócz uczniów, którzy zostali zabrani na podstawie pisemnej 

prośby rodziców.

5. Uczniów nie będących na liście dowożonych daną trasą zabiera się, gdy:

a) zwolnił go rodzic (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) u nauczyciela, 

wychowawcy lub dyrektora i są miejsca w autobusie; pod warunkiem, iż został 

o tym powiadomiony opiekun dowożący lub rodzic potwierdził 

zabranie/zwolnienie dziecka ze szkoły na liście u pani woźnej;

b) źle się czuje, jest niezdrowy, o czym zostali powiadomieni telefonicznie 

rodzice i wiedzą o wcześniejszym przyjeździe dziecka do domu;

6. Dowozem objęte są również dzieci 6 – letnie, które spełniają obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie, których lista została 

uzgodniona z organem prowadzącym i dyrektorem przedszkola.
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7. Dzieci pięcio- i sześcioletnie podczas przywozu odbierane są po wyjściu z autobusu 

przez opiekunkę z przedszkola.

8. Rodzic ma obowiązek przekazać dziecko w wieku przedszkolnym opiekunowi, 

dowożącemu na przystanku autobusowym oraz odebrać dziecko z przystanku. W 

przeciwnym wypadku bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 

domu.

9. W sytuacji, gdy nieobecny jest nauczyciel dowożący dzieci, w zastępstwie sprawuje 

opiekę nauczyciel wskazany przez dyrektora.

10. Uczniowie oczekują na opiekuna dowozu pod szkołą, ustawiając się w porządku. Od 

chwili zabrania uczniów spod szkoły, do wyjścia dziecka z autobusu na przystanku 

docelowym, za bezpieczeństwo uczniów odpowiada opiekun dowozu.

11. Odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu ponosi kierowca.

12. W dniach, w których odbywają się uroczystości szkolne (rozpoczęcie roku szkolnego, 

Dzień Nauczyciela) harmonogram przywozu i odwozu oraz trasy przejazdu ustala 
dyrektor oraz wyznacza opiekunów.

Przywóz na godz. 800

1. Dobraków – Wierbka                           
2. Dobraków – Wierbka              
3. Wierzbica – Wierbka                           
4. Wierbka – Kleszczowa – Wierbka       
5. Wierbka – Cisowa – Wierbka              

Odwóz 

Około godz.1030

1. Wierbka – Kleszczowa                     

2. Wierbka – Cisowa                            

Około godz.1100

1. Wierbka – Wierzbica                       

2. Wierbka – Dobraków                       
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IV Harmonogram przywozu i odwozu uczniów do szkoły:

ORGANIZACJA DOWOZÓW UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ 

W WIERBCE W ROKU SZKOLNYM

PRZYWÓZ

Dobraków – Przychody - Wierbka       
Dobraków – Wierzbica – Kleszczowa - Wierbka 
Wierbka – Cisowa – Wierbka 
Wierbka – Kleszczowa – Wierbka 
Wierzbica – Przychody - Wierbka 

ODWÓZ  

1220 Wierbka – Kleszczowa – Wierzbica – Dobraków – Podleśna uczniowie z Przychód 
zostają na świetlicy do 13. 15

1315

a) Wierbka - Cisowa – Dobraków - Podleśna, Wierbka ul. Leśna     
b) Wierbka - Kleszczowa - Wierzbica – Przychody 

       

Dzień tygodnia Kleszczowa + Wierzbica Cisowa + Dobraków
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

14. 00 Wierbka – Cisowa – Kleszczowa – I kol. Wierzbica 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

14.00  Wierbka – II kol. Wierzbica – Dobraków - Podleśna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
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V   Przystanki podczas przywozu i odwozu uczniów:

Wierbka – Kleszczowa – Wierzbica – Dobraków      1230

1. Sławniów                   1) przed domem 272
2. Kleszczowa

1) przystanek autobusowy
2) przed domem nr 80

3. Wierzbica 1) skrzyżowanie
2) przed sklepem
3) przystanek autobusowy

4. Dobraków 1) przed domem 115
2) przed domem nr 102
3) przystanek autobusowy
4) przystanek autobusowy
5) przystanek autobusowy Podleśna
6) przed domem nr 25

Wierbka – Kleszczowa – Wierzbica     1315

1. Kleszczowa 1) Sławniów 272
2) przed domem nr 12
3) przystanek autobusowy
4) przystanek autobusowy
5) przystanek autobusowy

2. Wierzbica 1) skrzyżowanie
2) przed sklepem
3) przystanek autobusowy
4)Przychody – przystanek autobusowy

3. Wierbka, ul. Leśna
4. Ojców

Wierbka – Cisowa – Kleszczowa – Wierzbica – Dobraków     1405

1. Cisowa
1) przy polnej drodze
2) pierwsza kolonia
3) stara kuźnia
4) remiza

2. Kleszczowa
1) przed domem nr 12
2) przystanek autobusowy
3) przystanek autobusowy
4) przystanek autobusowy

3. Wierzbica
1) przy wjeździe do Wierzbicy (skrzyżowanie)
2) przed domem nr 33
3) przed domem nr 48
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4. Ojców
5. Wierzbica

1) obok sklepu
2) przystanek autobusowy

6. Dobraków
1) przed domem 115
2) przed domem nr 102
3) przystanek autobusowy
4) przystanek autobusowy
5) przystanek autobusowy Podleśna
6) przed domem nr 25
7) koniec trasy

Wierbka – Cisowa – Dobraków    1315

1. Cisowa
1) przy polnej drodze
2) pierwsza kolonia
3) stara kuźnia
4) remiza

2. Dobraków
1) przed pierwszym domem przy wjeździe do Dobrakowa
2) przystanek autobusowy
3) przed domem nr 102
4) na końcu trasy
5) przystanek autobusowy
6) przystanek autobusowy – Podleśna

                                       przed domem nr 257)
na końcu trasy


