
Załącznik do zarządzenia Nr 61/20 
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

REGULAMIN 
dowożenia uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli 

na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową i przedszkole;
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej i przedszkola;
3) rodzicu  –  należy  przez  to  rozumieć  zarówno  rodzica/rodziców  ucznia,  jak  i  jego

opiekuna/opiekunów prawnych;
4) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku 5-6

lat uczęszczające do przedszkola.

§ 2.1.   Organizatorem dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
jest Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.

2. Opiekunami uczniów dowożonych do szkół są osoby zatrudnione przez Kierownika
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.

3. Organizator  dowozu,  w  uzgodnieniu  z  Kierownikiem  Referatu  Inwestycji,
Budownictwa  i  Infrastruktury  Komunalnej  Urzędu  Gminy  Nowa  Wieś  Wielka,  określa
w planie dowozów przystanki dla autobusów szkolnych.

4. Godziny dowozów i odwozów ustala organizator dowozu wspólnie z dyrektorami, dla
których organizowany jest dowóz.

5. Plan  dowozów  organizator  dowozu  przekazuje  do  szkół  w  terminie  do  dnia  
25 sierpnia każdego roku.

6. Wykaz  uczniów objętych  dowozem do szkół  ustala  dyrektor  w terminie  do  dnia  
5 września każdego roku i przekazuje do organizatora dowozu.

7. Wykaz sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
8. Uczniowie niezapisani na wykazie dowozów lub inne osoby mogą być przewożone

autobusem szkolnym tylko za zgodą opiekuna lub organizatora dowozów, pod warunkiem
posiadania wolnych miejsc.

§ 3.1. Z dowozu korzystają uczniowie szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka, zgodnie
z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

2. Autobusy przywożą i odwożą uczniów o godzinie ustalonej w planie dowozów.
3.  Za  bezpieczeństwo  uczniów  w  drodze  do  przystanku  autobusowego,  w  czasie

oczekiwania na autobus oraz podczas powrotu z przystanku do domu, odpowiadają rodzice.
4. Rodzic ucznia poniżej siódmego roku życia ma obowiązek osobistego przyprowadzania

i odbierania ucznia z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica na przystanku, uczeń
przywożony jest do szkoły, do której uczęszcza, skąd odbiera je rodzic.

§  4.1.  Dyrektor  jest  zobowiązany  do  ścisłej  współpracy  z  organizatorem  dowozu  
i opiekunami w zakresie dowozu i odwozu uczniów.

2.  Dyrektor  na  bieżąco  aktualizuje  wykaz  dowożonych  uczniów  i  przekazuje
organizatorowi dowozu.



3.  Dyrektor  ma  obowiązek  reagowania,  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  statucie
szkoły,  na zgłoszenia  opiekuna  dotyczące  negatywnego  zachowania  się  ucznia  w czasie
dowożenia.

4. Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo ucznia po opuszczeniu autobusu, w drodze  
do budynku szkoły (po jego przyjeździe przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych) i z budynku
szkoły do autobusu (po zakończeniu zajęć).

5. Dyrektor, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, informuje organizatora dowozu 
o planowanych  zmianach w organizacji  dowozu związanych  ze zmianą organizacji  zajęć  
w szkole. 

§  5.1. Opiekun sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach dowożących
uczniów do szkół.

2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od wejścia do autobusu,
do przekazania ich pracownikowi szkoły oraz od odebrania ich ze szkoły do opuszczenia
autobusu przez uczniów na wyznaczonym przystanku.

3. Uczniowie dowożeni do szkoły przez autobus szkolny odbierani są z przystanku przez
pracownika danej szkoły, a przy odwozie doprowadzani przez niego na przystanek.

4. W  przypadku  stwierdzenia  sytuacji  zagrażającej  bezpieczeństwu  uczniów  opiekun
nie dopuszcza do ich przewozu.

5. W przypadku awarii autobusu opiekun współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę
nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu
zastępczego, o czym niezwłocznie informuje organizatora dowozu.

6. Opiekun nadzoruje wsiadanie uczniów do autobusu w ustalonym porządku - od dzieci
najmłodszych do najstarszych.

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

8. W trakcie  wysiadania  uczniów,  po  zatrzymaniu  się  pojazdu,  opiekun wychodzi  na
zewnątrz i sprawdza, czy zachowane są warunki bezpieczeństwa wysiadania. 

9. Po  opuszczeniu  autobusu  przez  uczniów  opiekun  dokonuje  przeglądu  wnętrza
pojazdu.

§  6.  1.  Uczeń  ma  obowiązek  dostosować  się  do  zasad  zawartych  w  Regulaminie
oraz do poleceń opiekuna.

2. Uczniowi podczas jazdy nie wolno:
1) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna;
2) wstawać ze swojego miejsca, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu;
3) zachowywać  się  w  sposób  hałaśliwy  bądź  stwarzający  zagrożenie  bezpieczeństwa

jadących w nim osób;
4) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

3. Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  materialną  za  szkody wyrządzone  w autobusie
przez ucznia i są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy.

§  7.1.  Zobowiązuje  się  dyrektorów  do  zapoznania  z  treścią  Regulaminu  rodziców,
uczniów oraz wszystkich osób korzystających z dowozów.

2. W sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem decyzję  podejmuje  opiekun  podczas
trwania dowozu, a w innym czasie organizator dowozu. 



Załącznik 
do Regulaminu dowożenia uczniów

 do szkół podstawowych i przedszkoli
 na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Wykaz uczniów dowożonych do szkoły

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Adres zamieszkania Nazwa przystanku
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