
 

REGULAMIN DOWOZU DZIECI 

 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRAWSKU POMORSKIM  

 

1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze między miejscem zamieszkania, a przystankiem 

autobusowym odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 

2. W drodze z domu na przystanek autobusowy oraz z przystanku do domu dziecko powinno 

iść chodnikiem, w przypadku ulicy bez chodnika – zawsze poboczem po lewej stronie 

drogi, a gdy go nie ma – lewą stroną jezdni. 

3. Dziecko może przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu.  

4. Dziecko, przechodząc przez jezdnię, powinno wykonać następujące czynności: spojrzeć  

w lewo, spojrzeć w prawo, raz jeszcze spojrzeć w lewo. Jeśli nic nie nadjeżdża, można 

wtedy bezpiecznie przejść przez jezdnię.  

5. Nie można wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu (autobusu). 

6. Nigdy (nawet na przejściach dla pieszych) nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio 

przed nadjeżdżający pojazd. 

7. Nigdy nie wolno przebiegać przez jezdnię. 

8. W warunkach złej widoczności dzieci powinny być wyposażone w elementy odblaskowe, 

tak aby z daleka były widoczne dla kierowców. 

9. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na przystanku autobusowym na pojazd również 

odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 

10. W chwili podjazdu autobusu na przystanek, oczekujący na niego uczniowie powinni 

zachować szczególne bezpieczeństwo: stać spokojnie, nie przepychać się i nie zbliżać się 

do nadjeżdżającego pojazdu. 

11. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do 

autobusu oraz podczas jazdy i wysiadania z pojazdu po przybyciu do szkoły. 

12. W autobusach podczas dowozu uczniów  obowiązują maseczki 

13. Uczeń po wejściu do autobusu zajmuje miejsce zachowując bezpieczną odległość 1.5m 

14. Obowiązkiem uczniów jest bezwzględne podporządkowanie się w autobusie decyzjom 

opiekuna. 

15. Uczeń, po wejściu do autobusu, zajmuje wolne miejsce i zachowuje się tak, by nie 

zagrażać bezpieczeństwu własnemu ani innych pasażerów pojazdu. 

16. Po przyjeździe autobusu do szkoły z pojazdu pierwszy wysiada opiekun, który 

wyprowadza dzieci z autobusu i kieruje na „bezpieczną drogę” do budynku szkolnego.  



17. Ta sama procedura obowiązuje opiekuna i dzieci w autobusie w drodze powrotnej do 

domu, po zakończeniu zajęć lekcyjnych.  

18. Uczniowie dojeżdżający z klas I-VIII, po zakończonych lekcjach czekają                                  

w świetlicy IV-VIII na nauczyciela dyżurującego, który odprowadza ich na autobus.  

19. Po przyjeździe autobusu pod szkołę,  uczniowie bezpiecznie przechodzą do pojazdu.  

20. Uczniowie mają obowiązek bezwzględnie stosować niniejszego regulaminu 

 

 

 

 

 

             Procedurę opracował:                                             

         Zespół nauczycieli świetlicy  
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