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REGULAMIN KORZYSTANIA Z AUTOBUSU SZKOLNEGO 

W RAMACH PRZEWOZU NA LINII ZAMKNIĘTEJ MZK OPOLE  

w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 15 im. KRÓLOWEJ JADWIGI w OPOLU 

 

 

Podstawa prawna: 

§105  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu 

 

Informacje ogólne 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu zapewnia uczniom opiekę 

podczas dowozu. Opiekę podczas jazdy autobusu sprawuje pracownik szkoły - opiekun dzieci 

i młodzieży podczas przewozu. 

2. Przejazd autobusem szkolnym linii zamkniętej MZK jest odpłatny. 

3. Do przejazdu autobusem linii zamkniętej MZK uprawnieni są: uczniowie szkoły, opiekunowie 

uczniów niepełnosprawnych, opiekunowie uczniów w wieku poniżej 7 lat. 

Opiekun podczas przewozu: 

1. czuwa nad bezpieczeństwem uczniów w autobusie, 

2. eliminuje niepożądane, niebezpieczne zachowania uczniów, 

3. komunikuje szkole niepoprawne zachowania uczniów, szczególnie zachowania stwarzające 

niebezpieczeństwo, braki posłuszeństwa i szacunku wobec jego osoby i osoby kierowcy, 

4. przekazuje osobie odpowiedzialnej (z ramienia szkoły) za przewóz dzieci wszelkie sugestie mające 

wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. 

Uczniowie: 

1. wsiadają do autobusu o godzinach i w miejscach wyznaczonych rozkładem jazdy uzgodnionym 

pomiędzy dyrektorem PSP -15 a Wydziałem Transportu Miasta Opola,  

2. wchodzą do autobusu wtedy, gdy pojazd zatrzyma się całkowicie, 

3. wsiadają i wysiadają z autobusu spokojnie, nie popychając się, 

4. po wejściu do autobusu zajmują miejsca siedzące,  

5. są odpowiedzialni za czystość oraz stan miejsc, które zajmują, 

6. podczas jazdy zachowują spokój i dyscyplinę, wypełniają polecenia opiekuna,  

7. nie stwarzają sytuacji zagrażających zdrowiu oraz życiu własnemu, jak i pozostałych pasażerów, nie 

wychylają się przez okno, nie wyrzucają śmieci przez okno itp., 

8. posiadają przy sobie ważny bilet miesięczny i legitymację, 

9. rzeczy znalezione przekazują opiekunowi, 

10. nie przeszkadzają kierowcy podczas jazdy, 

11. nie przechodzą przed i za autobusem na drugą stronę ulicy. 
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Rodzice/prawni opiekunowie:  

1. odpowiadają za fakt posiadania przez dziecko ważnego biletu miesięcznego i legitymacji, 

2. ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do i z przystanku 

autobusowego, 

3. ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia wyrządzone w autobusie przez dziecko. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Opiekun i kierowca nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów 

w autobusie. 

2. Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 

im. Królowej Jadwigi w Opolu na wniosek Rady Pedagogicznej lub rodziców uczniów korzystających 

z autobusu. 

 

 


