
Załącznik do zarządzenia Nr …/20 

Wójta Gminy Hyżne 

z dnia …………….2020 r. 

 

 

Regulamin dowozu uczniów do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych  

na terenie gminy Hyżne. 

 

1. Organizacja dowozu uczniów 

1. Z dowozu korzystają uczniowie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na terenie 

Gminy Hyżne zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U 

z  2020 r. poz. 910). 

2. Zadania Gminy w zakresie zapewnienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 

oświatowe (Dz.U z 2020 r. poz. 910), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów, 

wykonywane są przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem, zwany 

dalej organizatorem dowozu. 

3. Organizator dowozu realizuje zadania, o których mowa w pkt.2, wykorzystując autobus stanowiący 

własność gminy, a także w razie potrzeby przewoźników zewnętrznych. 

4. Każdy z w/w podmiotów realizujących przewóz uczniów, zobowiązany jest zabezpieczyć 

odpowiedni tabor wraz z pojazdami zastępczymi, a także ustalić w porozumieniu z dyrektorami 

szkół przystanki. Informacje te umieszczone są przez organizatora dowozu w opracowanym przez 

niego planie dowozu. 

5. Dopuszcza się możliwość organizacji dowozu poprzez wykupienie u przewoźnika zewnętrznego 

przez organizatora biletów miesięcznych lub zwrot kosztów biletów miesięcznych wykupionych 

przez rodziców. 

6. Dowóz uczniów odbywa się na podstawie list uczniów dowożonych, ustalonej i przekazanej przez  

dyrektora szkoły, do której uczniowie są dowożeni w terminie do 15 sierpnia każdego roku 

organizatorowi dowozu. 

7. Listę uczniów niepełnosprawnych dowożonych poza teren Gminy Hyżne ustala organizator na 

podstawie wniosków złożonych przez rodziców (opiekunów) uczniów w terminie do 20 lipca 

każdego roku. 

8. Opiekuna do dowozu w autobusie gminnym na terenie Gminy Hyżne zatrudnia Dyrektor 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Hyżnem. 

9. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z dowozu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu określa dyrektor szkoły. 

10. Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego w dni zajęć w danej szkole. 

11. Autobus przywozi i odwozi uczniów w godzinach ustalonych w planie dowozów, ustalonym 

w porozumieniu z organizatorem dowozu. 



12. Opiekę nad uczniami dowiezionymi do szkoły na zajęcia dydaktyczne, do czasu rozpoczęcia zajęć, 

przejmuje szkoła (świetlica szkolna, dyżury nauczycieli). 

13. Opieka nad uczniami po odbytych zajęciach, do czasu odjazdu ich autobusu, należy do zadań 

szkoły (świetlica szkolna, dyżury nauczycieli). 

14. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających po 

zajęciach z przystanku do domu po przywozie do swoich domów, odpowiedzialność ponoszą 

rodzice, o czym powiadamia rodziców dyrektor danej szkoły w formie pisemnej. 

15. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu 

uczestników dowozu Gmina Hyżne może odwołać kurs w porozumieniu z przewoźnikiem 

zewnętrznym i dyrektorem szkoły. 

16. Uczniowie nie zapisani na liście dowozu lub inne osoby mogą być przewożone autobusem 

szkolnym w szczególnym przypadku, tylko za zgodą organizatora dowozów i opiekuna oraz pod 

warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

 

2. Opiekun dowozu 

1. Bezpośrednią opiekę nad uczniami podczas dowozu sprawuje opiekun dowozu. 

2. Przewoźnik zewnętrzny zapewnia opiekuna nad przewożonymi uczniami na zasadach analo-

gicznych jak w autobusie szkolnym. 

3. Opiekun ma obowiązek kontrolować zachowanie uczniów w autobusie w czasie ich dowożenia. 

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do autobusu 

na danym przystanku do czasu przekazania uczniów nauczycielowi wyznaczonemu przez dyrektora 

szkoły oraz przy odwozie do czasu opuszczenia autobusu przez ucznia i odebraniu go przez 

rodziców. 

5. Opiekun jest odpowiedzialny za pojedyncze wchodzenie uczniów do autobusu. W przypadku 

przepychania się opiekun wstrzymuje wchodzenie i poleca ponowne ustawienie się. 

6. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia 

jazdy. 

7. Opiekun zajmuje miejsce w autobusie tak, aby widział wszystkich uczniów podczas jazdy. 

8. W przypadku awarii autobusu opiekun ściśle współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę nad 

dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego 

lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym organizatora dowozu. 

 

3. Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dowożonych dzieci: 

1. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci: 

1) dochodzących do przystanku autobusowego; 

2) powracających do domu po dowiezieniu do wyznaczonego przystanku w swojej 

miejscowości. 



2. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas dojścia do przystanku autobusowego 

i powrotu, rodzice przyprowadzają dziecko na przystanek autobusowy i odbierają z przystanku 

o wyznaczonej godzinie. Dopuszcza się odbiór dziecka przez inną osobę, tylko za pisemnym 

upoważnieniem  dostarczonym opiekunowi dowozu. 

3. Rodzice dzieci poniżej 10-go roku życia oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują 

odpowiedzialność za dziecko opiekunowi dowozu z chwilą wejścia dziecka do autobusu.  

4. W przypadku, gdy dziecko poniżej 10-go roku życia nie jest odebrane przez opiekuna prawnego, 

wówczas: 

1) dziecko wraca autobusem do szkoły i jest odprowadzane przez opiekuna dowozu do 

świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję podjętą przez wychowawcę i rodzica, może wrócić 

kolejnym kursem do domu (jeżeli taki będzie realizowany w danym dniu) lub zostać 

odebrane przez opiekuna prawnego ze świetlicy szkolnej; 

2) w szczególnych przypadkach opiekun dowozu lub szkoła zawiadamia policję 

o nieodebraniu dziecka ze szkoły.  

5. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dowożonych 

uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

 

4. Obowiązki dowożonych uczniów 

1. Uczniowie korzystający z dowozu wsiadają/wysiadają do autobusu tylko w ustalonym przez 

organizatora miejscu. 

2. Uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz poleceń 

opiekuna. 

3. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni. 

4. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku od najmłodszych do najstarszych. 

5. Przy wsiadaniu uczeń na wezwanie opiekuna dowozu jest zobowiązany okazać legitymację 

uczniowską. 

6. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego zachowania się i prawo do poszanowania ich godności 

osobistej. 

7. Uczniom  korzystającym z dowozu zabrania się: 

1) wsiadania lub wysiadania z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna; 

2) wstawania ze swoich miejsc w trakcie jazdy, otwierania okien bez zgody opiekuna lub 

kierowcy, zaśmiecania pojazdu; 

3) zachowywania się w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa swojego oraz innych 

osób jadących autobusem; 

4) żądania zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym; 

5) rozmów z kierowcą w trakcie jazdy. 

8. Zwolnienie ucznia z dowozu może nastąpić osobiście przez rodziców poprzez zgłoszenie 

dyrektorowi szkoły lub upoważnionemu nauczycielowi. 



9. Uczniowie którzy po wyjściu z autobusu zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to 

uczynić  dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

10. W przypadku opóźnienia autobusu maksymalny czas oczekiwania przez uczniów na autobus 

wynosi 15 minut. Po tak ustalonym czasie uczniowie wracają do domu. 

11. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko za zgodą dyrektora szkoły 

i opiekuna – nie dotyczy to uczniów do 10 lat. 

 

5. Obowiązki kierowcy autobusu dowożącego uczniów. 

1. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną 

pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy, oznakowanie autobusu  znakami 

„Autobus szkolny” i „Stop”. 

 

6. Obowiązki dyrektora szkoły dowożonych uczniów. 

1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ścisłej współpracy z organizatorem dowozu i opiekunem 

w zakresie dowozu uczniów. 

2. Dyrektor szkoły zapewnia opiekę nad dowożonymi uczniami podczas odbioru i przeprowadzenia 

uczniów ze środka transportu do budynku szkoły przy dowozie i z budynku szkoły do środka 

transportu przy odwozie. 

3. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusów szkolnych zostają zapoznani na początku roku 

szkolnego przez dyrektora szkoły; ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom 

i rodzicom. 

4. Dyrektor ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami w statucie szkoły na zgłoszenia dotyczące 

pozytywnego lub negatywnego zachowania się uczniów w czasie dowozu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

1) opiekun w porozumieniu z organizatorem dowozu - podczas trwania dowozu; 

2) organizator dowozów – w innym czasie. 


