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REGULAMIN  
DOWOZU UCZNIÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE 

 
1. Organizatorem dowozu dzieci i uczniów zwanych dalej „uczniami” do i ze szkół i przedszkoli zwanych dalej „szkołą”, 

na terenie gminy jest Gmina Krośniewice. 
2. Dowóz organizowany jest dla uczniów szkół:  

 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach, 

 Szkoły Podstawowej im. gen Władysława Andersa w Nowem, 

 Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach, 

 Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach. 
3. 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 dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne, 
2) 4 km-w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. 

4. Uczniowie dowożeni są do szkół autobusem* lub busem szkolnym**. Autobus lub bus szkolny stanowią bezpłatny 
środek komunikacji dla dowożonych uczniów. 

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

 ustalone trasy przejazdu oraz rozkłady jazdy autobusów/busów szkolnych, 

 miejsca wsiadania i wysiadania uczniów,  

 listę uczniów dowożonych do szkół. 
Plan dowozu uzgadniany jest z dyrektorami szkół w miesiącu sierpniu. Zmiany w planie dowozu mogą być 
wprowadzone przez organizatora w uzgodnieniu z zainteresowanymi dyrektorami szkół.  

6. Każda szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do Planu dowozu.  
7. Dyrektorzy szkół z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem informują organizatora o planowanych zmianach  

w terminach dowozu uczniów, związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed 
zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie są dowożeni szkolnymi pojazdami.  

8. Listę uczniów, z uwzględnieniem miejscowości z których dowożeni będą uczniowie, ustala i przekazuje organizatorowi 
dowozu dyrektor szkoły, do której będą dowożeni uczniowie w terminie do 30 lipca każdego roku. 

9. Z dowozu może korzystać w pierwszej kolejności uczeń, o którym mowa w pkt. 3, który znajduje się na liście uczniów 
dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły, do której uczeń uczęszcza 
zobowiązanie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do dnia 30 czerwca każdego roku, a na rok 
szkolny 2015/2016 do 15 września 2015 r. W przypadku korekty listy deklaracja powinna być dostarczona 
niezwłocznie. 

10. Niedostarczenie do szkoły, do której uczęszcza uczeń, zobowiązania w wyznaczonym terminie jest równoznaczne  
z rezygnacją z dowozu ucznia do i ze szkoły. 

11. Uczniowie nie objęci dowozem lub inne osoby mogą być dowożeni autobusem/busem szkolnym wyłącznie za zgodą 
organizatora pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Organizator dowozu oraz opiekun nie ponoszą 
odpowiedzialności z tytułu korzystania z dowozu przez tych uczniów.  

12. Autobus/bus szkolny odjeżdża z przystanków o godzinie ustalonej w Planie dowozu po zabraniu wszystkich 
oczekujących na przystankach uczniów objętych dowozem, zgodnie z listą uczniów dowożonych do szkół, którą 
dysponuje opiekun.  

13. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu na wyznaczony przystanek oraz z przystanku do domu po powrocie ze 
szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice.  

14. Uczniów poniżej 7 roku życia przyprowadza na przystanek oraz odbiera z autobusu/busa szkolnego rodzic/ prawny 
opiekun lub osoba, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat pod warunkiem wyrażenia woli przez rodzica/prawnego 
opiekuna dyrektorowi szkoły o powierzeniu opieki nad dzieckiem tej osobie. W przypadku braku opiekuna lub 
wskazanej osoby dziecko przewożone jest do szkoły skąd odbierają je rodzice. 

15. Uczniowie wsiadają do autobusu/ busa szkolnego oraz wysiadają na wyznaczonych przystankach. Zmiana miejsca 
wysiadania może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

16. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem do i ze szkoły) pieszo lub innym środkiem komunikacji organizator 
dowozu, szkoła oraz opiekun nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia. 

17. W autobusie/busie szkolnym opiekę nad uczniami sprawuje opiekun uczniów. Ponosi on odpowiedzialność za uczniów 
od chwili ich wejścia do autobusu/busa szkolnego, do chwili wyjścia uczniów z pojazdu(po przyjeździe do szkoły) oraz 



*przez pojęcie „autobus” rozumiemy pojazdy do przewozu uczniów 39 miejscowe 
**przez pojęcie „bus” rozumiemy pojazdy do przewozu uczniów 9 i 14 miejscowe 

 

od chwili odebrania ich ze szkoły od nauczyciela, do chwili opuszczenia autobusu/busa szkolnego przez ucznia na 
wyznaczonym przystanku w miejscu zamieszkania.  

18. 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.  

19. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą sprawować opiekę nad swoimi dziećmi podczas ich przejazdu pojazdem 
szkolnym do szkoły i z powrotem pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.  

20. Opiekun prowadzi Dziennik obecności uczniów dowożonych do szkół. W Dzienniku, codziennie notowany jest fakt 
przejazdu ucznia odrębnie w drodze z przystanku do szkoły oraz w drodze ze szkoły do domu, a także uwagi 
dotyczące zachowań uczniów w trakcie dowozu. O zapisach dotyczących zachowań uczniów w autobusie/busie 
szkolnym opiekun informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy. 

21. Opiekunowie oraz kierowcy współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami uczniów objętych dowozem  
w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, a także niwelowania 
negatywnych zachowań uczniów oraz ucieczek ze szkoły.  

22. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu konfrontacji z listą obecności 
na zajęciach szkolnych. 

23. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu, na zgłoszenia opiekuna lub kierowcy 
dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie trwania dowozów. Jeżeli podjęte działania nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie rodziców i organizatora dowozu.  

24.  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 lub usunięcia usterki. O zdarzeniu opiekun 
informuje dyrektora szkoły, do której uczęszczają uczniowie.  

25. W przypadku zaistnienia trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczniów organizator dowozu 
w porozumieniu z dyrektorami szkół może odwołać kursy pojazdów szkolnych.  

26. W przypadku opóźnienia autobusu/busa uczniowie oczekują na przystanku maksymalnie 25 minut po czym wracają do 
domów. 

27. Kierowca autobusu/busa szkolnego jest odpowiedzialny za: 

 kierowanie autobusem/busem szkolnym w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób, 

 przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, 

 przestrzeganie Planu dowozu uczniów, zwłaszcza  za punktualne przyjazdy i odjazdy z przystanków, 

 współdziałanie z opiekunem w czasie postoju pojazdu, w sytuacji awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, 

 utrzymywanie porządku i czystości w miejscu pracy, 

 dbanie o powierzony mu pojazd oraz jego wyposażenie, 

 sprawność techniczną pojazdu i oszczędne gospodarowanie pojazdem, 

 wykonywanie konserwacji i drobnych napraw pojazdu, 

 informowanie pracodawcy o konieczności zakupu części zamiennych, ogumienia i narzędzi, 

 odpowiednie oznakowanie autobusu/busa szkolnego, 

 prawidłowe i terminowe wypełnianie kart drogowych, tarczek tachografu oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji,  
a także obsługę tachografu zgodnie z instrukcją, jego przeznaczeniem i przepisami prawa.  

28. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania z autobusu/busa 
szkolnego oraz w trakcie przejazdu. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się 
autobusu/busa na pierwszym przystanku rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia 
pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu kończącym przewóz.  

29. Opiekun w trakcie realizacji przewożenia uczniów: 

 przebywa wewnątrz pojazdu szkolnego, 

 nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów, by odbywało się w sposób bezpieczny, służy im pomocą w razie 
potrzeby, 

 sprawdza obecność i stan liczbowy uczniów w autobusie/busie, 

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

 po zamknięciu drzwi pojazdu opiekun daje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy, 

 opiekun zajmuje dowolne miejsce w autobusie zapewniające mu dobrą widoczność zachowania uczniów w czasie 
jazdy, 

 podczas wysiadania uczniów opiekun wysiada pierwszy z pojazdu, 
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 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, 

 w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza do ich przewozu 
lub opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku. 

30. Opiekun oraz kierowca nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów w szkolnych pojazdach.  
31. Za szkody wyrządzone przez uczniów w autobusie/busie szkolnym odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.  
32. Uczniowie dowożeni autobusem/busem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie oraz poleceń opiekuna. 
33. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu/busa 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/busa z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opiekun nie 
przeprowadza uczniów przez drogę. 

34. Uczniowie widząc nadjeżdżający autobus/bus czekają spokojnie na przystanku, aż pojazd się zatrzyma i wysiądzie 
opiekun.  

35. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu/busa pojedynczo, bez przepychania się i zajmują miejsca wskazane przez 
opiekuna. Po opuszczeniu autobusu/busa uczniowie czekają na przystanku do momentu odjazdu pojazdu i dopiero 
wtedy mogą udać się do szkoły lub miejsca zamieszkania.  

36. Uczniowie dojeżdżający po przyjeździe do szkoły oczekują na zajęcia lub autobus/bus szkolny na świetlicy pod opieką 
nauczyciela. 

37. Po zajęciach uczniów dojeżdżających odprowadza do autobusu/busa szkolnego i przekazuje opiekunowi  nauczyciel.  
38. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt 

wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły, którzy podejmują decyzję o dalszych jego losach.  
39. Uczniom nie wolno : 

 wychodzić ze szkoły oraz czekać na przyjazd autobusu/busa bez opieki nauczyciela, 

 wracać do domu pieszo, jeżeli przyjechał autobusem/busem do szkoły. 
40. Uczniom w czasie przewozu nie wolno:  

 wsiadać i wysiadać z autobusu/busa bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, 

 wstawać z miejsc, otwierać okien, zakładać nóg na siedzenia, wyrzucać przez okna żadnych przedmiotów, 

 niszczyć wyposażenia pojazdów szkolnych, 

 podróżować w pozycji stojącej, 

 opuszczać zajmowanego miejsca przed zatrzymaniem pojazdu, 

 zachowywać się w sposób hałaśliwy lub stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w autobusie/busie osób, 

 zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym , 

 rozmawiać z kierowcą i przeszkadzać mu w pracy,  

 spożywać posiłków w autobusie/busie oraz zaśmiecać pojazdów, 

 używać wulgaryzmów, 

 wszczynać awantur, zachowywać się w sposób agresywny wobec innych uczniów, 

 przewozić przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym, 

 używać telefonu. 
W przypadku, gdy uczeń narusza wyżej wymienione zakazy i nie reaguje na uwagi opiekuna, opiekun informuje o tym 
dyrektora szkoły. W sytuacjach rażącego łamania postanowień regulaminu organizator może okresowo pozbawić 
ucznia  prawa do korzystania z przewozu szkolnym autobusem/busem, o czym informuje rodziców ucznia i dyrektora 
szkoły do której on uczęszcza. 

41. Uczeń ma obowiązek: 

 przestrzegać godzin odjazdu autobusu/busa szkolnego, 

 czekając na autobus/bus szkolny zachowywać się kulturalnie, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych, 

 niezwłocznie zgłosić wszelkie nieprawidłowości związane z dowozem i oczekiwaniem na odjazd nauczycielowi  
lub opiekunowi, 

 zabrać wszystkie swoje rzeczy z autobusu/busa przy wysiadaniu. 
42. Regulamin przedstawiany jest rodzicom i uczniom objętym dowozami przez dyrektorów szkół. Nieznajomość 

niniejszego regulaminu nie zwalnia stron od jego przestrzegania.  
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43. Z treścią niniejszego Regulaminu zapoznaniu, przed dniem 1 września każdego roku szkolnego, podlegają: kierowca 
autobusu/busa szkolnego i opiekun. Osoby te zobowiązane są do złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 
do Regulaminu. 

44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

 podczas trwania przewożenia uczniów- opiekunowie  

 w innym czasie - organizator dowozu. 
45. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 

 

 
 
  

 


