
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 94/2015 

Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 01 września 2015 r.  

 

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ  

W GMINIE DĄBRÓWKA 

 

 

1. Organizatorem przewozu dzieci do i ze szkół  na terenie gminy jest Gmina Dąbrówka.  

 

2. Dowóz organizowany jest dla uczniów szkół: 

1. Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce, 

2. Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, 

3. Zespołu Szkół w Józefowie, 

4. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Guzowatce,  

5. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach 

6. Przedszkola Samorządowego „Pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie.  

 

7. Dowozem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie 

dziecko mieszka, przekracza: 

1. 3 km- w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i oddziałów 

przedszkolnych. 

2. 4 km- w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 

gimnazjum. 

 

3. Uczniowie dowożeni są do szkół autobusem szkolnym. Autobus szkolny stanowi 

bezpłatny środek komunikacji dla dowożonych uczniów. 

 

4. Organizator dowozu określa Plan dowozu uczniów do szkół zawierający: 

5. ustalone trasy przejazdu oraz rozkłady jazdy autobusów szkolnych,  

6. miejsca wsiadania i wysiadania uczniów. 

 

7. Każda szkoła zobowiązana jest zgłosić swoje potrzeby w zakresie organizacji 

dowożenia do Planu dowozu. 

 

8. Listę uczniów, z uwzględnieniem miejscowości, z których dowożeni będą uczniowie, 



ustala  dyrektor szkoły. 

 

9. Uczniowie nie objęci dowozem mogą być przewożeni autobusem szkolnym wyłącznie 

za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.  

 

10. Autobus szkolny odjeżdża z przystanków o godzinie ustalonej w Planie dowozu (po 

zabraniu wszystkich czekających na przystankach uczniów). 

11. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu na wyznaczony przystanek oraz z 

przystanku do domu po powrocie ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

 

12. Uczniów poniżej 7 roku życia przyprowadza na przystanek oraz odbiera z autobusu 

szkolnego prawny opiekun. W przypadku braku opiekuna dziecko przewożone jest do 

szkoły skąd odbierają go rodzice. 

 

13. Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego oraz wysiadają na wyznaczonych 

przystankach. 

 

14. W autobusie szkolnym opiekę nad uczniami sprawuje opiekun uczniów. Ponosi on 

odpowiedzialność za uczniów od chwili ich wejścia do autobusu szkolnego, do chwili 

wyjścia uczniów z pojazdu (po przyjeździe do szkoły) oraz od chwili odebrania ich ze 

szkoły od nauczyciela dyżurującego, do chwili opuszczenia autobusu szkolnego przez 

ucznia na wyznaczonym przystanku w miejscu zamieszkania. 

 

15. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z przystanku do budynku szkoły przed rozpoczęciem 

zajęć lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu zajęć określa dyrektor 

danej szkoły. 

 

16. Opiekunowie oraz kierowcy współpracują z dyrektorami szkół w zakresie prawidłowej 

organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, a także niwelowania 

negatywnych zachowań uczniów. 

 



17. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu, na zgłoszenia 

opiekuna lub kierowcy dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie trwania 

dowozów. 

 

 

18. W przypadku awarii pojazdu lub niemożności kontynuowania dowozu z przyczyn 

niezależnych od kierowcy, kierowca powiadamia o fakcie organizatora dowozu.  

W takich sytuacjach opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając 

im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego, rodziców uczniów lub 

usunięcia usterki. O zdarzeniu opiekun informuje dyrektora szkoły, do której 

uczęszczają uczniowie. 

 

19. W przypadku zaistnienia trudnych warunków drogowych zagrażających 

bezpieczeństwu uczniów organizator dowozu w porozumieniu z dyrektorami szkół 

może odwołać kursy pojazdów szkolnych.  

 

20. Kierowca autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za: 

21. kierowanie autobusem szkolnym w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

przewożonych osób, 

22. przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, 

23. przestrzeganie Planu dowozu uczniów, zwłaszcza za punktualne przyjazdy i 

odjazdy z przystanków, 

24. współdziałanie z opiekunem w czasie postoju pojazdu, w sytuacji awarii lub 

innych nieprzewidzianych zdarzeń, 

25. utrzymywanie porządku i czystości w miejscu pracy,  

26. dbanie o powierzony mu pojazd oraz jego wyposażenie, 

27. sprawność techniczną pojazdu i oszczędne gospodarowanie pojazdem, 

28. wykonywanie konserwacji i drobnych napraw pojazdu, 

29. informowanie pracodawcy o konieczności zakupu części zamiennych, 

ogumienia i narzędzi, 

30. odpowiednie oznakowanie autobusu szkolnego, 

31. prawidłowe i terminowe wypełnianie kart drogowych oraz pozostałej 

niezbędnej dokumentacji. 
 

32. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i 



wysiadania z autobusu szkolnego oraz w trakcie przejazdu. Odpowiedzialność i 

podjęcie obowiązków rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się autobusu na pierwszym 

przystanku rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia 

pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu kończącym przewóz.  

 

33. Opiekun w trakcie realizacji przewozu: 

34. przebywa wewnątrz pojazdu szkolnego, 

35. nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów, by odbywało się w sposób 

bezpieczny, służy im pomocą w razie potrzeby, 

36. sprawdza czy wszyscy uczniowie weszli do pojazdu i zajęli miejsca siedzące,  

37. po zamknięciu drzwi pojazdu opiekun daje sygnał kierowcy do kontynuowania 

jazdy, 

38. opiekun zajmuje dowolne miejsce w autobusie zapewniające mu dobrą 

widoczność zachowania uczniów w czasie jazdy,  

39. na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, w razie 

konieczności podejmuje interwencję w celu ich przywrócenia. W rażących 

przypadkach opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w 

celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku 

kierowca zobowiązany jest zatrzymać pojazd w najbliższym miejscu nie 

zagrażającym bezpieczeństwu na drodze, 

40. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów 

opiekun nie dopuszcza do ich przewozu lub opuszczenia pojazdu na 

wyznaczonym przystanku. 

 

41. Opiekun oraz kierowca nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 

uczniów w szkolnych pojazdach. 

 

42. Za szkody wyrządzone przez uczniów w autobusie szkolnym odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice. 

 

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

zawartych w niniejszym Regulaminie oraz poleceń opiekuna.  

 

44. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego na wyznaczonych przystankach 

w miejscach zamieszkania zawsze przy prawej krawędzi jezdni. Uczniowie , którzy 

zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe 

autobusu z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opiekun nie 



przeprowadza uczniów przez drogę. 

 

45. Uczniowie widząc nadjeżdżający autobus czekają spokojnie na przystanku, aż pojazd 

się zatrzyma i wysiądzie opiekun. 

 

46. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu pojedynczo, bez przepychania się i zajmują 

miejsca wskazane przez opiekuna. Po opuszczeniu autobusu uczniowie czekają na 

przystanku do momentu odjazdu pojazdu i dopiero wtedy mogą udać się do miejsca 

zamieszkania. 

 

47. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do niej pod opieką nauczyciela 

dyżurującego.  

 

48. Po zajęciach uczniów dojeżdżających odprowadza do autobusu szkolnego i przekazuje 

opiekunowi dyżurujący nauczyciel. 

 

49. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym 

autobusem, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub 

dyrektorowi szkoły, którzy podejmują decyzję o dalszych jego losach.  

 

50. Uczniom nie wolno : 

51. wychodzić ze szkoły oraz czekać na przyjazd autobusu bez opieki 

nauczyciela, 

52. wracać do samodzielnie, jeżeli przyjechał autobusem do szkoły (wyjątek 

stanowi pisemna zgoda rodziców). 

 

53. Uczniom w czasie jazdy nie wolno: 

54. wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, 

55. wstawać z miejsc, otwierać okien, zakładać nóg na siedzenia, wyrzucać przez 

okna żadnych przedmiotów, 

56. niszczyć wyposażenia pojazdów szkolnych, 

57. opuszczać zajmowanego miejsca przed zatrzymaniem pojazdu, 

58. zachowywać się w sposób hałaśliwy lub stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w autobusie osób, 

59. żądać zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym , 

60. rozmawiać z kierowcą i przeszkadzać mu w pracy, 

61. spożywać posiłków w autobusie oraz zaśmiecać pojazdów, 

62. używać wulgaryzmów, 



63. wszczynać awantur, zachowywać się w sposób agresywny wobec innych 

uczniów, 

64. przewozić przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym.  

W przypadku, gdy uczeń narusza wyżej wymienione zakazy i nie reaguje na uwagi 

opiekuna, opiekun informuje o tym wychowawcę lub dyrektora szkoły. W sytuacjach 

rażącego łamania postanowień regulaminu organizator może okresowo pozbawić ucznia 

prawa do korzystania z dowozów szkolnym autobusem, o czym informuje rodziców ucznia 

i dyrektora szkoły do której on uczęszcza. 

 

65. Uczeń ma obowiązek: 

66. punktualnie zgłaszać się na przystanku kilka minut przed wyznaczonym 

odjazdem autobusu, 

67. czekając na autobus szkolny zachowywać się kulturalnie, w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych, 

68. niezwłocznie zgłosić wszelkie nieprawidłowości związane z dowozem i 

oczekiwaniem na odjazd nauczycielowi lub opiekunowi, 

69. przestrzegać godzin odjazdu autobusu szkolnego, 

70. zabrać wszystkie swoje rzeczy z autobusu, 

 

71. Regulamin przedstawiany jest rodzicom i uczniom objętym dowozami przez 

dyrektorów szkół i wychowawców najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku 

szkolnego. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia stron od jego 

przestrzegania. 

 

72. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:  

73. podczas trwania dowozu-opiekunowie 

74. w innym czasie- organizator dowozów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


