
1 

 

REGULAMIN DOWOZÓW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM.IGNACEGO KRASICKIEGOW STRASZYNIE 

             I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Urząd Gminy  

w Pruszczu Gdańskim 

2. Autobus szkolny kursuje zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy  

i zatrzymuje się tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach 

(uczniowie i rodzice zostają o tym powiadomieni 1 września).  

3. Dowóz odbywa się odpowiednio do tego przygotowanym pojazdem 

oznaczonym tablicą „AUTOBUS SZKOLNY”, za stan techniczny 

którego odpowiada przewoźnik.  

4. Lista dzieci uprawnionych do korzystania z dowozu autobusem 

szkolnym jest zatwierdzana przez Dyrektora szkoły. Do korzystania  

z dowozu uprawnieni są uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. 

5. Na początku roku szkolnego wychowawcy przekazują REGULAMIN 

DOWOZU uczniom do zapoznania się i zbierają pisemne oświadczenia 

uczniów i rodziców o zapoznaniu się z jego treścią.  

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku w drodze  

do szkoły oraz powracających po przywozie z przystanku do domu 

odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

7. Dzieci klas młodszych (zwłaszcza 7 i 6-latków) powinny być 

przyprowadzone przez rodziców/opiekunów na wyznaczony przystanek 

i odbierane przez nich lub wskazaną do tego osobę z tego samego 

przystanku podczas dowozu. 

8. Do autobusu zabierana jest wyłącznie dozwolona liczba pasażerów – 

wyłącznie uczniowie uprawnieni do dowozów. 

9. Rodzic na początku roku szkolnego deklaruje stałe godziny powrotu 

dziecka ze szkoły. Informacja ta powinna być zapisana w dzienniczku 

szklonym ucznia. Ewentualne odstępstwa od podanego grafiku  

za każdym razem rodzic wpisuje dziecku do dzienniczka, a uczeń 

przekazuje informację wychowawcy. Wychowawca informuje 

nauczyciela świetlicy o zmianie, która następuje danego dnia. 

10.  Uczniowie wsiadają i wysiadają na wyznaczonych przystankach  

o ustalonej godzinie określonej w rozkładzie jazdy. 

 

II  Obowiązki opiekuna dowozów  

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest 

opiekun. W  czasie jazdy opiekun zajmuje miejsce w środkowej lub 

tylnej części autobusu, tak aby objąć wzrokiem wszystkich uczniów  

i móc reagować na niestosowne zachowanie uczniów 
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2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun 

sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im 

bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego przez 

przewoźnika. 

3. Opiekun ze świetlicy/ opiekun dowozu przyprowadza uczniów z 

autobusu do szkoły i zaprowadza po zajęciach do autobusu, i wpuszcza 

do pojazdu zgodnie z ustalonym porządkiem (od najmłodszych do 

najstarszych).  

4. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu 

uczniów, opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.  

5. Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.  

6. Opiekun  na bieżąco informuje Dyrektora placówki o nieodpowiednim 

zachowaniu uczniów w czasie dowozu autobusem. 

 

III Obowiązki ucznia  

1. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonych 

przystankach mają obowiązek zachować spokój, stać z daleka od 

krawędzi jezdni, podejść do pojazdu dopiero po jego zatrzymaniu się, 

wchodzić pojedynczo w ustalonym porządku.  

2. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Należy zająć 

postawę siedzącą, słuchać poleceń opiekuna i kierowcy. Nie wolno 

krzyczeć, używać obelg i wulgaryzmów, przepychać się, zmieniać 

zajmowanego miejsca, śmiecić, otwierać okien.  

3. Uczniowie po opuszczeniu autobusu na przystanku zobowiązani są do 

odczekania aż autobus odjedzie, upewnienia się co do możliwości 

bezpiecznego przejścia przez jezdnię.  

4. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą 

rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.  

5. Za nieprzestrzeganie regulaminu dowozu uczniowi grożą kary 

przewidziane w statucie szkoły. O niewłaściwym zachowaniu ucznia 

jest informowany wychowawca i rodzic, w szczególnych przypadkach 

Dyrektor szkoły.  

 

IV Postanowienia końcowe  

 

1. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od 
odpowiedzialność porządkowej za jego nieprzestrzeganie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 
podejmują:  

 podczas trwania dowozów – opiekunowie  

 w innym czasie – dyrektor szkoły 
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Z powyższymi zasadami regulaminu zobowiązani są zapoznać się i dostosować, 
uczniowie wszystkich klas na godzinach wychowawczych na początku każdego 
semestru, nauczyciele na radzie pedagogicznej sierpniowej i rodzice na pierwszym 
zebraniu w miesiącu wrześniu.  

Dyrektor szkoły 
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Wyjaśnienie- podstawa prawna: 

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu 
do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone 
zostały przez ustawę „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi 
zmianami. 
Artykuł 32 ust. 5, 6 i 7 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł art. 39 
pkt 3, 4, 4a, art 39a dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej. 

Art. 32. 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała rady gminy podlega 

ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

5. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu 

dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

6. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i 

sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego. 

7. Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. 

Art. 39. 1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób 

umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych; 

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. 

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka: 

1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu 

dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do 

ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami 

komunikacji publicznej; 

2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny 

transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. 

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny 
31 sierpnia skierowali list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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szkoły. Stanowisko w/w organów zawiera zapis „uczniowie korzystający z komunikacji 
publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. 
Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania 
z pojazdów transportu zbiorowego. 


