
Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół 

oraz zasad sprawowania nad nimi opieki w tym czasie 

na terenie Gminy Dziemiany 

 

na podstawie art.39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół na terenie gminy jest Gmina Dziemiany. 

2. Dowóz autobusami/busami organizowany jest dla uczniów uczęszczających do 

poniższych placówek: 

a) Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, 

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu. 

3. Listę uczniów dowożonych ustalają dyrektorzy szkół. 

4. Autobus szkolny przywozi i odwozi dzieci z miejsc wyznaczonych przez organizatora 

przewozu o godzinie ustalonej w harmonogramie dowozów. 

5. W szczególnych okolicznościach wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy 

autobusów na dany dzień mogą zostać zmienione. Ewentualne zmiany będą 

podawane do wiadomości uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozu/odwozu odpowiada opiekun dowozu 

wyznaczony przez organizatora w porozumieniu z dyrektorami szkół. 

7. Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem, nauczycielem świetlicy oraz 

wychowawcami mającymi w swoich klasach uczniów dojeżdżających w zakresie 

prawidłowej organizacji dowozów oraz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i 

poprawy ich zachowania. 

8. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu 

po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni. 

9. Uczniowie nie objęci dowozem lub inne osoby mogą być przewożone autobusem 

tylko za zgodą opiekuna dowozu i jeśli są wolne miejsca. W czasie epidemii wszyscy 

pasażerowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

a) podczas trwania dowozu – opiekun dowozu, 

b) w innym czasie – organizator dowozu. 

11. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego 

nieprzestrzeganie. 

12. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez opiekunów dowozu wszystkim uczniom 

dowożonym, nad którymi sprawują opiekę oraz przez dyrektorów szkół 



rodzicom/opiekunom prawnym najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku 

szkolnego. 

Obowiązki opiekunów dowozu 

13. Opiekun dowozu jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

14. Opiekun dowozu ma obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej. 

15. Podstawowym obowiązkiem opiekuna dowozu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom podczas przewozu oraz w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu. 

16. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do 

autobusu do chwili wejścia do szkoły/przedszkola oraz po zakończonych lekcjach, od 

chwili wejścia do autobusu do chwili opuszczenia pojazdu przez ucznia na przystanku 

w swojej miejscowości. 

17. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu 

autobusu odpowiadają rodzice. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun 

wysiada i wprowadza uczniów do środka, przejmując w tym momencie pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekun 

pomaga dziecku wsiąść do autobusu lub z niego wysiąść. 

18. Nadzorując wsiadanie uczniów, opiekun dowozu przestrzega zasady, że w pierwszej 

kolejności wsiadają uczniowie młodsi, którzy zajmują miejsca z przodu autobusu. 

19. W trakcie przejazdu opiekun dowozu na bieżąco kontroluje porządek i 

bezpieczeństwo w autobusie podejmując skuteczną interwencję w razie jego 

naruszenia. 

20. Opiekun dowozu na bieżąco sprawdza listę obecności dowożonych uczniów, a 

następnie zostawia tę listę nauczycielowi świetlicy. 

21. Po przyjeździe do szkoły, opiekun dowozu zaprowadza dzieci do przedszkola, a 

uczniów do szkoły. 

22. W trakcie odwozu opiekun ponownie sprawdza listę obecności dowożonych uczniów. 

W przypadku nieobecności ucznia, który rano przyjechał do szkoły, zgłasza ten fakt 

nauczycielowi świetlicy lub dyrektorowi szkoły.  

23. Po zatrzymaniu się na przystanku opiekun wysiada pierwszy, a za nim wysiadają 

uczniowie. Opiekun ma obowiązek przeprowadzić uczniów na drugą stronę ulicy, 

jeżeli zachodzi taka potrzeba. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci 

odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

24. Dzieci poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu rodzic/opiekun prawny. W przypadku, 

gdy rodzic/opiekun prawny się nie pojawi, dziecko przywożone jest do szkoły, skąd 

odbierają go rodzice/opiekunowie prawni. 

25. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun wraz z kierowcą 

podejmują działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom. 

26. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów, opiekun dowozu dokonuje przeglądu 

wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów 

przedmiotów, przekazuje je kierowcy pojazdu bądź zanosi do świetlicy szkolnej. 



27. W przypadku nieodpowiedniego zachowania ucznia w trakcie przewozu, opiekun 

informuje o tym nauczyciela świetlicy lub wychowawcę, który wyciąga konsekwencje 

wobec ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zachowania. 

28. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia zasad bezpieczeństwa w 

trakcie przewozu, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

Obowiązki uczniów dojeżdżających 

29. Uczniowie dojeżdżający mają bezwzględny obowiązek stosować się do zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna dowozu. 

30. Uczniowie dojeżdżający, po skończonych lekcjach, zobowiązani są oczekiwać na 

odwóz w świetlicy szkolnej. 

31. W przypadku spóźnienia się na autobus szkolny spowodowanego przez 

niestosowanie się do obowiązku przebywania przed odwozem na terenie szkoły, 

uczeń ma bezwzględny obowiązek zgłosić się do nauczyciela świetlicy, w sekretariacie 

szkoły lub do dyrektora szkoły. W takim przypadku zorganizowanie bezpiecznego 

powrotu ucznia ze szkoły jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych. 

32. Uczeń ma obowiązek wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi i tylko w 

czasie postoju autobusu. 

33. Uczniowi nie wolno używać w autobusie słów wulgarnych i obraźliwych. 

34. Uczniowi nie wolno wstawać ze swojego miejsca, przemieszczać się po autobusie w 

czasie jazdy, otwierać okien, wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, rzucać 

przedmiotami w inne osoby, hałasować lub w inny sposób utrudniać jazdę kierowcy 

lub współpasażerom. 

35. Uczeń ma obowiązek zgłaszać natychmiastowo wszystkie nieprawidłowości związane 

z dowozem opiekunowi dowozu, wychowawcy klasy, nauczycielowi świetlicy lub 

dyrektorowi szkoły. 

36. Za łamanie postanowień niniejszego regulaminu uczeń ponosi konsekwencje 

przewidziane w przepisach wewnątrzszkolnych tak jak za niestosowne zachowanie na 

terenie szkoły. 

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

szkody wyrządzone w autobusie przez ucznia i są zobowiązani do pełnego ich 

naprawienia. 

 

 

 

 

 

 

 


