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REGULAMIN  ZACHOWNIA  SIĘ  W  AUTOBUSIE  SZKOLNYM 

 

 

I. Organizatorem dowożenia uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi 

Ełckiej jest Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk, tel. 87 621 68 98. 

II. Autobusy w każdym roku szkolnym kursują zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

III. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz 

powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność 

ponoszą rodzice dzieci dowożonych. 

IV. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

V. Uczeń, który wsiądzie do autobusu jadącego do szkoły, może wysiąść z niego dopiero 

na przystanku przy budynku szkoły. Uczeń wracający autobusem ze szkoły może  

z niego wysiąść dopiero w swojej miejscowości. 

VI. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność 

tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

VII. Po wejściu do autobusu szkolnego uczniowie zajmują miejsca siedzące i nie zmieniają 

ich w czasie jazdy. 

VIII. Podczas jazdy uczniowie zobowiązani są do odpowiedniego zachowania  

i respektowania poleceń opiekuna oraz kierowcy autobusu. 

IX. Uczniowi nie wolno: 

a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna lub kierowcy autobusu; 

b. wstawać ze swoich miejsc podczas jazdy, otwierać okien, zaśmiecać i niszczyć 

pojazdu; 

c. zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny bądź stwarzający zagrożenie 

dla bezpieczeństwa innych osób jadących autobusem; 

d. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym; 

e. używać telefonów komórkowych w autobusie; 

f. rozmawiać z kierowcą. 

 

X. Podczas wysiadania z autobusu w drodze powrotnej do domu uczeń powinien: 

1. Podejść do drzwi dopiero w chwili zatrzymania się autobusu, a następnie 

otworzyć drzwi i spokojnie opuścić pojazd. 

2. Zaczekać, aż autobus odjedzie i dopiero wówczas wyruszyć w drogę powrotną 

do domu. Jeżeli zachodzi konieczność przejścia na drugą stronę drogi należy 

najpierw upewnić się czy nic nie jedzie. 

Kategorycznie zabrania się przechodzenia lub przebiegania na drugą stronę 

drogi bezpośrednio przed lub za stojącym autobusem. 

XI. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za 

szkody wyrządzone w autobusie przez ucznia. 

XII. Opiekunowie szkolnego autobusu informują nauczycieli świetlicy o nieprawidłowym 

zachowaniu się uczniów w autobusie. 

XIII. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi 

kryteriami oceny zachowania. 

XIV. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 
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