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REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS DOJAZDÓW 
 
 

1. Uczniowie powinni znajdować się rano na przystanku na 5 minut przed 

planowanym odjazdem autobusu. 

2. Uczniowie oczekując rano na autobus muszą stać co najmniej 1m od 

krawędzi jezdni. 

3. Uczniowie oczekując na autobus po zajęciach lekcyjnych w PG im. 

Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach przebywają tylko i wyłącznie                  

w obrębie obiektu szkolnego wyznaczonego przez ogrodzenie. 

4. Oczekując na autobus szkolny, ustawiamy się na przystanku lub placu 

szkolnym nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym odjazdem 

autobusu. 

5. Do autobusów uczniowie wchodzą pojedynczo zgodnie z  zaleceniami 

nauczycieli dyżurujących i opiekunów dowozów szkolnych, bezzwłocznie 

zajmują przypisane przez opiekuna miejsce. W przypadku braku miejsc 

siedzących uczniowie bezwzględnie dostosowują się do zaleceń opiekuna 

dowozów. 

6. Do autobusu należy wchodzić z tornistrami i plecakami w ręku. 

7. W autobusie: 

- należy zachowywać się cicho, 

- nie wolno otwierać okien i drzwi, 

- nie można wyrzucać żadnych przedmiotów przez okno, 

- nie można wychylać się przez okno, 

- w czasie jazdy nie spożywamy produktów typu lody, słonecznik, napoje                  

w butelkach szklanych, 

- pamiętamy o zabraniu ze sobą: opakowań po słodyczach, kanapkach, 

napojach oraz ogryzków, skórek po bananach itp. Możemy 

ewentualnie zostawić owe opakowania w autobusie, ale tylko                              
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i wyłącznie w pojemniku wskazanym przez opiekuna dowozów lub 

kierowcę, 

- nie trzymamy nóg na siedzeniach, 

- plecaki należy trzymać na kolanach lub pod siedzeniem. 

 8. W czasie jazdy uczniowie nie mogą opuszczać swoich miejsc, powstają 

dopiero po zatrzymaniu się i spokojnie opuszczają autobus wyłącznie 

przednimi drzwiami. 

 9.   Uczniowie opuszczają przystanek dopiero po odjeździe autobusu. 

10. Każdy przypadek niewłaściwego zachowania się uczniów w czasie 

przejazdów będzie notowany przez opiekuna dowozów w dziennikach 

lekcyjnych. 

11.  Nie przestrzeganie regulaminu będzie pociągać konsekwencje zgodnie                  

z WZO oraz regulaminem kar i nagród zawartym w szkolnym statucie. 

Jeżeli uczeń pomimo stosowanych procedur będzie zachowywał się 

nagannie podczas dojazdów wówczas Dyrektor Szkoły może wystąpić 

do Wójta Gminy z prośbą o wyciągnięcie konsekwencji 

administracyjnych. 

12. Drogi uczniu pamiętaj, że swoim niewłaściwym zachowaniem 

wystawiasz złe świadectwo sobie, szkole oraz swoim rodzicom lub 

prawnym opiekunom. 

13. Za szkody wyrządzone w autobusie przez uczniów odpowiedzialność 

finansową ponoszą ich rodzice (prawni opiekunowie) – zgodnie ze statutem. 

 
Regulamin wprowadzony w życie decyzją Rady Samorządu Uczniowskiego z dnia 15 grudnia 2003 r.   
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