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REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

 NA TERENIE GMINY KOWALA 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.  

z 2020r. poz. 713/ oraz art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo 

oświatowe / Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4/ . 

Postanowienia ogólne: 

1. 1. Organizatorem dowozu i odwozu uczniów do szkół i dzieci do oddziałów 

przedszkolnych jest Gmina Kowala. 

2. Dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół i dzieci z  oddziałów przedszkolnych 

objęci są uczniowie i dzieci  uprawnione na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4/  na 

terenie  Gminy Kowala w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie 

drogowym, na podstawie sprzedaży biletów miesięcznych. 

3. Bezpośrednią opiekę nad uczniami w  czasie dowozu pełni osoba zatrudniona przez 

przewoźnika. 

4. Dowozy i odwozy odbywają się w czasie trwania roku szkolnego. 

2. 1.  Organizator dowozu w planie dowozu określa przystanki dla autobusów szkolnych. 

Uczniowie i dzieci wsiadają i wysiadają z autobusu tylko na wyznaczonych przez 

organizatora przystankach. 

2. Listę uczniów dowożonych w danym roku szkolnym na koszt organizatora dowozu 

ustala dyrektor szkoły w miesiącu poprzedzającym realizację zadania w danym roku 

szkolnym i przekazuje ją organizatorowi dowozu. 

                               

Obowiązki szkoły 

                                      

3. 1. Na przyjazd uczniów i dzieci do szkoły i oddziałów przedszkolnych 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. W tym 

czasie opiekę nad dowożonymi uczniami pełni wyznaczony w harmonogramie 

dyżurów nauczyciel, który doprowadza uczniów do autobusu i przekazuje ich osobie 

sprawującej opiekę w czasie przejazdu autobusu. Nauczyciel ten pełni dyżur do 

momentu odjazdu autobusu, a zarazem odpowiada za bezpieczeństwo uczniów. 

3. Pracownik dyżurujący odpowiedzialny jest za odjazd wszystkich uczniów 

odjeżdżających. 

4. W przypadku spóźnienia się ucznia na autobus szkolny w odwozie, zobowiązany jest 

on do zgłoszenia się w sekretariacie szkoły lub do pracownika dyżurującego, 

ewentualnie dyrektora szkoły. 

5. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi  w czasie odwozu po przybyciu autobusu na 

teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów (zawrócenia), przejmuje opiekę nad 

uczniami i wprowadza grupę do autobusu. Od tego momentu opiekę nad dziećmi 

sprawują opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych, a w drodze z przystanku 

do domu rodzice lub ich prawni opiekunowie. 
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4. 1. Dyrektor jest zobowiązany do reagowania zgodnie ze statutem szkoły lub 

obowiązującymi w szkole procedurami na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące 

pozytywnego lub negatywnego  zachowania uczniów. 

 

Obowiązki uczniów 
 

 

5. 1. Z dowozu autobusem może korzystać każdy uczeń i dziecko, który znajduje się na 

liście uczniów i dzieci dowożonych.                                          

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek zachować spokój. Nie wolno im w czasie 

jazdy przemieszczać się w autobusie. 

3. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym 

przez organizatora dowozu po wyrażeniu zgody opiekuna dowozu. 

4. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu uczniowie zachowują szczególną 

ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

5. Po przyjeździe do szkoły uczniowie podlegają nauczycielowi świetlicy lub 

nauczycielowi pełniącemu dyżur. 

6. Uczeń powinien przychodzić na przystanek pięć minut przed planowanym odjazdem 

autobusu. 

7. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, 

zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego 

spóźnienia pracownikowi administracji /nauczycielowi dyżurującemu/dyrektorowi 

szkoły. 

     8. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze  szkoły pieszo lub innym 

środkiem komunikacji niż autobus szkolny, organizator dowozu, opiekun dowozu, 

dyrektor szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w drodze do 

i ze szkoły. 

     9. Uczniom korzystającym z dowozu szkolnego zabrania się: 

a) wsiadania i wysiadania z autobusu bez zgody opiekuna,   

b) otwierania okien, zaśmiecania pojazdu, niszczenia i dewastacji wyposażenia 

pojazdu,  

c) rzucania plecakami, chodzenia po autobusie w trakcie jazdy autobusu, 

d) zachowania hałaśliwego, wulgarnego, bądź stwarzającego zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób oraz rozmów z kierowcą,   

e)  żądania zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym. 

 

Obowiązki  rodziców   i prawnych  opiekunów 

 

6. 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przystanku autobusowego i podczas powrotu  

z przystanku autobusowego do domu oraz w czasie oczekiwania na autobus do szkoły 

odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, 

którzy nie złożyli oświadczenia o samodzielnym powrocie ucznia do domu, 

zobowiązani są do osobistego odbierania go z autobusu zgodnie z rozkładem jazdy po 

zajęciach lekcyjnych /Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica/. 

2. Rodzice /prawni opiekunowie  zobowiązani są zapewnić dzieciom powrót ze szkoły  

w przypadku uczestnictwa  dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza 

godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach. 

3. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego 

osoba ma obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania uczniów z przystanku. 

        W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna bądź upoważnionej przez niego 

osoby, dziecko przewożone jest do szkoły, skąd po interwencji odbierają go rodzice.                                                                                                                           
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    4.  Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą  materialną  odpowiedzialność  za uszkodzenie 

przez ich dzieci wyposażenia w autobusie /w postaci przywrócenia do 

pierwotnego  wyglądu lub rekompensaty pieniężnej/. 

Obowiązki  opiekuna  dowozu oraz kierowcy 

 

7. 1. Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz nauczycielami zajmującymi się 

uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz właściwego ich zachowania.  

O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun dowozu 

informuje ustnie nauczyciela/wychowawcę, który podejmuje dalsze działania 

zgodnie z WSO. 

7. 2. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych  

w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu  i wypuszczeniu osób z autobusu                         

w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania              

w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji kierowca lub opiekun 

dowozu w zależności od stanu swojego zdrowia, będąc w posiadaniu telefonu 

komórkowego, powiadamia przede wszystkim organizatora dowozu (Urząd Gminy 

w Kowali), przewoźnika, pogotowie i policję, w następnej kolejności sekretariat 

szkoły. Kierowca autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem 

działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych 

7. 3.   Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych  i odwożonych 

od chwili wejścia do autobusu, do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili 

odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku 

w swojej miejscowości. 

7. 4. Opiekun w trakcie realizacji dowozu i odwozu musi być ubrany w kamizelkę  

z elementami odblaskowymi.  

                                     

Obowiązki przewoźnika 
 

 8.  1.  Przewoźnik zobowiązany jest do terminowego i punktualnego dowożenia  uczniów 

do szkół i odwożenia po zakończonych zajęciach.  

 8. 2. Przewoźnik jest zobowiązany do dowożenia uczniów wyłącznie samochodami 

sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. 

 8. 3. W przypadku awarii autobusu, zapewnia autobus zastępczy na własny koszt oraz 

powiadamia o awarii organizatora dowozu. 

 

Postanowienia końcowe 

 
 

     9. Dyrektorzy szkół mają obowiązek zapoznania z regulaminem wszystkich uczniów 

korzystających z dowozu szkolnego oraz ich rodziców nie później niż 30 dni od daty 

wprowadzenia w życie niniejszego regulaminu. W tym terminie dyrektorzy placówek 

prześlą niniejszy regulamin do rodziców i uczniów poprzez dziennik elektroniczny,  

a obowiązkiem zarówno rodzica jak i ucznia dojeżdżającego będzie zapoznać się z nim 

/Załącznik nr 2- Zobowiązanie/. 

    13. Niniejszy regulamin przedstawiany będzie wszystkim uczniom dowożonym oraz ich 

rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin 

będzie dostępny na stronach internetowych szkół, u Dyrektorów szkół z terenu Gminy 

Kowala oraz w referacie ds. oświaty  w  Urzędzie Gminy w Kowali. 
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  13.  Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej 

za jego nieprzestrzeganie. 

  

 14. Regulamin obowiązuje od 19 lutego 2021r. 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 
Załącznik nr 1  

 do Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Kowala 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego syna/córki  

…………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) 

ucznia/uczennicy* klasy …… do domu z miejsca przystanku autobusowego  

w ……………………....... w roku szkolnym  20…./20….   

Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu autobusu szkolnego przez moje dziecko w pełni 

odpowiadam za jego bezpieczeństwo oraz sposób powrotu do domu.  

……………………………….. 

Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Kowala 
 

ZOBOWIĄZANIE 

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/-am∗ się z regulaminem dowozu i odwozu uczniów 

do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych, akceptuję go i zobowiązuję się, a tym samym 

zobowiązuję syna/córkę* 

……………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) 

ucznia/uczennicę* klasy………………., dojeżdżającego/-ej* autobusem liniowym do 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach w roku szkolnym  

20…./20….  do przestrzegania regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy 

Kowala  począwszy od dnia ………………………………. 

…………………………………………….. 

Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 


