Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr SG.0050.38.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 21 lipca 2020r.

Regulamin
dowozu i odwozu uczniów do szkół w gminie Dobrzyca
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół i przedszkoli jest Gmina Dobrzyca.
2. Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.
3. Bezpłatnym dowozem objęci są uczniowie, których zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 pkt. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze
zmianami) droga z domu do szkoły przekracza:
a) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
b) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych
c) oraz zgodnie art. 39 ust. 3 pkt. 2 uczniowie, których droga nie przekracza
odległości wymienionych w art. 39 ust. 2, a zmieszkające w obwodzie szkoły.
4. Bezpłatnym dowozem objęte są dzieci, których zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zmianami)
droga z domu do przedszkola:
a) przekracza 3 km,
b) oraz zgodnie art. 32 ust. 7 dzieci w stosunku do, których gmina nie ma takiego
obowiązku.
5. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni w
terminie najpóźniej do dnia 25 sierpnia każdego roku i przekazuje organizatorowi
dowozów.
6. Organizator dowozów w planie dowozów określa przystanki dla autobusów
szkolnych.
7. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko na wyznaczonych przez organizatora
przystankach.
8. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu
po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
9. Rodzice są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku
uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami
planowanych odwozów na poszczególnych trasach
10. Plan dowozów szkolnych oraz godziny odjazdu autobusu ustalają w terminie do dnia
31 sierpnia każdego roku wspólnie dyrektorzy szkół dostosowując go do
tygodniowego planu zajęć uczniów w poszczególnych szkołach i przekazują go
przewoźnikowi i organizatorowi dowozów.

11. Uczeń wraz z rodzicami na początku każdego roku szkolnego (do 15 września)
podpisuje zobowiązanie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak
akceptacji regulaminu lub niedostarczenie go do szkoły do której uczeń uczęszcza, w
wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją dowożenia ucznia do szkoły.
§ 2. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
1. Obowiązkiem przewoźnika jest:
a) terminowy dowóz uczniów do szkół.
b) dowożenie uczniów wyłącznie autobusami sprawnymi technicznie.
c) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie pojazdy
używane do wykonywania usługi.
2. W przypadku awarii autobusu zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt
pojazdu zastępczego.
3. Kierowca autobusu szkolnego ma obowiązek:
a) kierować autobusem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych
osób,
b) przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym,
c) dbać o sprawność techniczną szkolnego autobusu,
d) włączać światła awaryjne podczas postoju na jezdni w trakcie wsiadania i
wysiadania uczniów na przystankach,
e) współdziałać z opiekunem podczas postoju autobusu na przystankach.
§ 3. ZADANIA OPIEKUNA
1. Opiekun autobusu szkolnego odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym regulaminie.
2. Opiekun
decyduje
o wpuszczaniu
i wypuszczaniu
uczniów
z autobusu
w odpowiednich miejscach.
3. Opiekun podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub
wypadku. Opiekun wraz z kierowcą zobowiązany jest podejmować działania
zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także
do zminimalizowania strat materialnych.
4. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad
dowożonymi, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu
zastępczego.
5. Opiekun czuwa nad dziećmi wsiadającymi i wysiadającymi z autobusu.
6. Uczniowie wsiadają i wysiadają tylko przednimi drzwiami. Opiekun wysiada jako
pierwszy i czuwa nad bezpiecznym opuszczeniem autobusu przez wszystkich uczniów.
7. Uczniowie wsiadając do autobusu zajmują kolejno miejsca licząc od czoła pojazdu.
Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce odpowiednio za ostatnim zajętym przez
uczniów rzędem siedzeń, a w przypadku, gdy autobus jest pełen, opiekun zajmuje

miejsce w ostatnim rzędzie siedzeń lub w takim miejscu, aby skutecznie monitorować
przewożone dzieci i ich zachowanie.
8. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów podczas przewozu oraz
bezpośrednio po opuszczeniu przez dzieci autobusu. W tym celu zobowiązany jest
każdorazowo wysiąść na przystanku i zabronić dzieciom przechodzenia przez jezdnię
przed lub za autobusem. W razie potrzeby opiekun przeprowadza dzieci
w bezpiecznym miejscu na drugą stronę jezdni. Podczas pobytu na drodze opiekun
musi być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.
9. Do obowiązków opiekuna należy:
a) sprawdzenie stanu liczbowego uczniów w czasie oczekiwania na środek
lokomocji oraz wewnątrz pojazdu. Daje sygnał kierowcy do odjazdu.
b) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów
miejsc w pojeździe (opiekun wsiada ostatni).
c) ustalenie sposobu porozumienia się z kierowcą w czasie jazdy.
d) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu i w
miejscach oczekiwania na środek lokomocji przed odjazdem autobusu.
e) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu.Nie
dopuszcza do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są
pojazdy jadące w obu kierunkach.
f) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów
opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
g) podejmuje inne zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić
bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
h) w sytuacji, gdy uczeń nie stawi się w autobusie po zakończeniu zajęć, opiekun
dowozu powiadamia wychowawcę świetlicy, który zgłasza nieobecność
ucznia dyrektorowi szkoły.
i) opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz
wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie
prawidłowej organizacji dowozu.
j) opiekunowie
są
zobowiązani
informować
wychowawcę
klasy
o każdorazowym nagannym zachowaniu przewożonego ucznia lub
o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
§ 4. UCZNIOWIE
1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad
zawartych w niniejszym regulaminie poleceń opiekunów i uwag kierowców.
Dodatkowo wszyscy uczniowie korzystający ze szkolnego autobusu są zobowiązani
do:
a) przychodzenia na przystanek autobusowy pięć minut przed planowanym odjazdem
autobusu.

b) oczekiwania na spóźniający się autobus 45 minut w okresie letnim, gdy
temperatury powietrza są dodatnie i 30 minut, gdy temperatury są ujemne, licząc
od planowej godziny przyjazdu autobusu.
c) zachowania szczególnej ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.
d) zajmowania w autobusie miejsc kolejno licząc od czoła autobusu nie zostawiając,
pustych siedzeń.
e) wysiadania w miejscu zamieszkania lub na przystanku najbliższym miejsca
zamieszkania - wszelkie zmiany są uwzględniane przez opiekunów tylko na
podstawie pisemnej zgody rodziców.
f) zgłaszania opiekunowi konieczności przejścia na drugą stronę jezdni.
2. Uczniom korzystającym z autobusu szkolnego zabrania się:
a) wsiadania lub wysiadania z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna.
b) wstawania z miejsca, otwierania okien, zaśmiecania pojazdu.
c) zachowywania się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa jadących nim osób.
d) prowadzenia rozmów z kierowcą.
e) załączania urządzeń w autobusie bez szczególnie uzasadnionej przyczyny.
f) niszczenia i demolowania siedzeń i pokrowców.
g) stawania na schodkach i chodzenia po autobusie.
h) rzucania plecakami lub innymi przedmiotami.
i) żądać zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym.
3. Za szkody wynikłe z działań uczniów naruszające powyższe ustalenia ponoszą
odpowiedzialność rodzice.
§ 5. OBOWIĄZKI SZKOŁY
1. Na przyjazd uczniów i dzieci do szkoły oczekuje wyznaczony pracownik szkoły.
Opiekun w autobusie sprawuje dozór przy wysiadaniu i przekazuje dzieci
wyznaczonemu pracownikowi szkoły.
2. Po zakończeniu zajęć uczniowie objęci dowozem oczekują w świetlicy szkolnej
lub miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły do czasu przyjazdu autobusu.
Osoba sprawujaca opiekę w świetlicy doprowadza uczniów na miejsce zbiórki
odjazdu autobusu i przekazuje osobie sprawujacej opiekę w czasie przejazdu
autobusu.
3. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na
zgłoszenia dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
4. W przypadku spóźnienia się ucznia na autobus szkolny w odwozie, zobowiązany
on jest do zgłoszenia się w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela dyżurującego,
ewentualnie dyrektora szkoły. W tym przypadu szkoła ma obowiązek
zorganizowania bezpiecznego powrotu ucznia ze szkoły do domu, a kosztami
obciąża rodziców ucznia.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku powtarzających się zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych
osób, uczeń, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców, zostanie pozbawiony
prawa do korzystania z dowozów szkolnych.
2. Dyrektorzy szkół na terenie Gminy Dobrzyca mają obowiązek zapoznania
z regulaminem wszystkich uczniów korzystających z dowozów szkolnych oraz ich
rodziców.
3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności
porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
4. Zmian zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca
/-/ mgr Jarosław Pietrzak

