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REGULAMIN PRZEWOZU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ 

NR 24 W PŁOCKU 

NA TERENIE GMINY MIASTA PŁOCK 

§ 1  

Przepisy ogólne  

1. Z przewozów może korzystać każdy uczeń SPS nr 24, którego rodzic/opiekun prawny 

podpisał i dostarczył do szkoły zobowiązanie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu do dnia 5 września.  

2. Niedostarczenie do szkoły zobowiązania i brak akceptacji niniejszego regulaminu w 

wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z przewozu ucznia do i ze szkoły. 

3. Przewozu uczniów ruszają po dniu 5 września, czyli po terminie, w którym 

rodzice/prawni opiekunowie dostarczą do szkoły zobowiązanie.  

4. Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie jest w stanie do dnia rozpoczęcia przewozu 

zorganizować przewozu  dziecka do i ze  szkoły ( np. ze względu na niepełnosprawność 

dziecka, brak środka transportu ) ma prawo zwrócić się do wychowawcy lub dyrektora 

szkoły  z prośbą o dowóz/odwóz ucznia.  

§ 2 

Rodzice/ opiekunowie prawni 

1. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu, aż do momentu 

wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu 

od momentu wyjścia ucznia z autobusu.  

2. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbioru dzieci 

w wyznaczonych miejscach i porach.  

3. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka na przystanku bez opieki, chyba , że 

rodzic wyrazi na to pisemną zgodę.  

4. Dziecko przyprowadzanie i odbierane do przewozu jest wyłącznie przez rodziców / 

opiekunów prawnych, bądź osoby dorosłe legitymujące się pisemnym 

upoważnieniem rodziców/ prawnych opiekunów.  

5. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są każdorazowo telefonicznie 

powiadomić szkołę/kierowcę o odwołaniu przewozu dziecka. 

6. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia 

dokonane przez ich dzieci w autobusie szkolnym  ( w postaci przywrócenia do 

pierwotnego wyglądu i użyteczności  lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie 

dłuższym niż 14 dni od zaistniałej sytuacji.  

7. W przypadku zachowania ucznia zagrażającego bezpieczeństwu pozostałych 

przewożonych Dyrektor może odmówić przewozu. W tym przypadku rodzice/ 

opiekunowie prawni mogą zwrócić się do ZJO o zwrot kosztów przewozu własnym 

samochodem.  

§ 3. 

Opiekun przewozu , kierowca 

1. Autobus odjeżdża z przystanku o ustalonej godzinie w rozkładzie jazdy. 

Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność, według listy 

uprawnionych i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.  
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2. Po ustalonej godzinie kierowca nie ma obowiązku oczekiwania na ucznia i 

uprawniony jest do kontynuowania przewozu według dalszego, ustalonego 

rozkładu.  

3. Opiekun przewozu oraz kierowca współpracuje z Dyrektorem oraz 

pracownikami szkoły zajmującymi się przewozem uczniów w zakresie 

prawidłowej organizacji przewozów i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.  

4. Opiekun przewozu i kierowca jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu 

osób z autobusu w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzję co do dalszego 

postępowania w przypadku awarii czy wypadku. O każdej takiej sytuacji 

kierowca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dyrektora.  

5. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas przewozów zabronione jest 

spożywanie posiłków/ napojów przez uczniów oraz posiadanie przez nich 

niebezpiecznych przedmiotów. 

6. W przypadku wypadku lub awarii autobusu w trakcie przewozu opiekę nad 

uczniami sprawuje opiekun przewozu, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

zapewnienia ewentualnego pojazdu zastępczego.  

7. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od 

chwili wejścia do autobusu szkolnego, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania 

ich pod opiekę szkoły lub do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na 

wyznaczonym przystanku.  

8. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka bez opieki chyba, że rodzic na 

piśmie wyrazi taką wolę.  

9. W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie zgłosi się po odbiór dziecka na 

wyznaczonym przystanku opiekun przewozu wraz z kierowcą mają prawo do 

odwiezienia ucznia do szkoły. Dyrektor podejmuje decyzje o dalszym działaniu.  

10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż rodzic/opiekun prawny znajduje się 

pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających opiekun ma prawo 

do odmowy przekazania dziecka. W tym przypadku po powiadomieniu 

Dyrektora  opiekun przewozu uprawniony jest także do wezwania Policji.  

 

§ 4. 

Obowiązki i uprawnienia SPS nr 24 jako przewoźnika  

1. Obowiązkiem przewoźnika jest 

1) Terminowe dowiezienie uczniów do szkoły i odwiezienie po zakończonych 

zajęciach. 

2) Przewożenie uczniów autobusami wyłącznie sprawnymi technicznie, 

posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości 

przewożonych dzieci. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż 

określona w dowodzie rejestracyjnym. 

3) Właściwe oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

4) Posiadania aktualnego ubezpieczenia na wszystkie autobusy służące do 

przewozu uczniów. 

5) W przypadku awarii autobusu w miarę możliwości zapewnienia dojazdu do 

szkoły uczniom, których rodzice nie są w stanie  zorganizować przewozu  
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dziecka do i ze  szkoły ( np. ze względu na niepełnosprawność dziecka, brak 

środka transportu ). 

2. Dyrektor uprawniony jest do odwołania przewozów w sytuacji awarii autobusu, 

planowanych wycieczek szkolnych lub w innych uzasadnionych wypadkach.  

 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Każdy rodzic/prawny opiekun występujący z wnioskiem o przewóz dziecka jest 

zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Regulamin dostępny jest w 

sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

- podczas trwania przewozu kierowca lub opiekun przewozu, 

-w innym czasie Dyrektor. 

3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej                                                     

za jego nieprzestrzeganie . 

4. Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 4 Dyrektora SPS nr 24 w dniu 27 grudnia 

2019 roku. 

 

  

 


