
ZARZĄDZENIE NR 35.2018 

Wójta Gminy Miłoradz 

z dnia 10 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy 

Miłoradz  

 

Na podstawie art. 104 ust. 1 i art. 105 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz w związku z  art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy                  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Miłoradz, w 

brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących przewóz uczniów, opiekunów 

uczniów w czasie przewozów, dyrektorów szkół objętych dowozem oraz wszystkich 

uczniów i rodziców uczniów korzystających z przewozu. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz oraz Dyrektorom Placówek 

Oświatowych z terenu Gminy Miłoradz. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy 

             /-/ Arkadiusz Skorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia Nr 35.2018 

Wójta Gminy Miłoradz 

Z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

REGULAMIN PRZEWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ NA 

TERENIE GMINY MIŁORADZ 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem dowozu uczniów do szkoły jest Gmina Miłoradz. 

2. Dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni, w terminie do 28 sierpnia każdego 

roku przekazuje organizatorowi: 

1) listę uczniów dowożonych, zawierającą adresy ich miejsca zamieszkania, 

2) planowane godziny przyjazdu i odjazdu ze szkoły, zgodnie z rozkładem zajęć 

3. Dyrektorzy placówek oświatowych we współpracy z Wykonawcą, do końca sierpnia 

przygotowują plan dowozów, w którym określają:  

1) przystanki, na których autobus zatrzymuje się,  

2) godziny odjazdów z wyznaczonych miejsc. 

Przygotowany plan jest przekazany Organizatorowi do akceptacji. 

4. Organizator współpracuje z dyrektorami szkół w celu zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły, a także w przypadkach 

ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub 

atmosferycznych. 

5. Dyrektorzy szkół, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, informują organizatora o 

planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą 

organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem 

uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie są dowożeni. 

6. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia 

opiekunów dowozu, dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.  

 

Rozdział 2 

Uczeń 

1. Z przewozu może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów 

dowożonych. 

2. Uczeń może wrócić do domu innym kursem autobusu  tylko za zgodą rodziców i 

poinformowaniu wychowawcy, pedagoga, lub dyrektora szkoły.  



3. Uczniowie niezapisani na listę uczniów dowożonych lub inne osoby mogą być 

przewożone autobusem tylko za zgodą opiekuna, pod warunkiem posiadania wolnych 

miejsc.  

4. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym 

miejscu wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

5. Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu tylko w ustalonym przez 

organizatora miejscu. 

6. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.  

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

8. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero 

po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

9. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, uczniowie zachowują szczególną ostrożność, 

tak aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

10. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca siedzące wskazane przez opiekuna.  

11. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

1) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna, 

2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

3) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

4) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,  

5) rozmawiać z kierowcą, 

6) dokonywać zniszczeń w autobusie. 

12. W wypadku negatywnych zachowań uczniów obowiązują następujące zasady:  

1) pisemne poinformowanie szkoły o zdarzeniu przez opiekuna  

2) rozmowa z wychowawcą i odnotowanie zdarzenia w kategoriach ocen z 

zachowania 

3) upomnienie dyrektora szkoły i poinformowanie rodziców  

10. Ucznia nie wolno pod żadnym pozorem usunąć z autobusu podczas trwania dowozu. 

W wypadku kiedy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu jego i innych uczniów, i 

nie reaguje on na polecenia opiekuna, kierowca zatrzymuje autobus i powiadamia 

policję o zdarzeniu. 

11. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 

w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

 

Rozdział 3 

Rodzice/opiekunowie prawni 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów 

dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku aż do momentu wejścia do 

autobusu oraz powracających po zakończonych zajęciach, po przywozie na przystanek 

od momentu wyjścia z autobusu  

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci sześcioletnich i młodszych mają obowiązek 

osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z autobusu. 



3. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia 

dokonane przez ich dzieci w autobusie, w postaci przywrócenia ich do stanu 

pierwotnego lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od 

zaistniałej sytuacji. 

 

Rozdział 4 

Opiekun dowozu/kierowca 

1. Podczas przejazdu autobusem uczniowie są pod opieką wyznaczonego opiekuna 

dowozu. 

2. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w 

niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów z autobusu 

w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postepowania w 

przypadku awarii lub wypadku. O każdej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować szkołę. 

3. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów: 

1) od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili 

przekazania ich szkole, 

2) od chwili odebrania ich z przystanku pod szkołą do chwili opuszczenia przez 

ucznia autobusu na przystanku w miejscu jego zamieszkania 

4. Opiekun przewozu odbiera uczniów od nauczyciela dyżurnego, wyznaczonego przez 

dyrektora szkoły. 

5. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie opiekun przewozu informuje, 

opiekuna przejmującego uczniów po przyjeździe autobusu do danej placówki 

oświatowej. 

6. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po 

stwierdzeniu przez opiekuna autobusu obecności wszystkich uczniów, którzy mają 

obowiązek stawienia się w wyznaczonym miejscu pięć minut przed odjazdem.  

7. Jeżeli dowozy szkolne realizowane są jako planowe kursy (na bilety płatne) za 

porządek i bezpieczeństwo w autobusie odpowiedzialny jest kierowca autobusu. O 

ewentualnym negatywnym zachowaniu uczniów w czasie dowozów kierowca 

informuje szkołę lub rodziców. 

8. Właściciel firmy realizującej dowozy szkolne odpowiedzialny jest za właściwe 

zachowanie kierowców w autobusie ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) nie używania wulgaryzmów wobec uczniów oraz w rozmowach z innymi 

pasażerami, 

2) nie palenia papierosów w autobusie w czasie realizacji dowozów szkolnych 

7. W przypadku awarii autobusu podczas przewozu uczniów, kierowca niezwłocznie 

zgłasza awarię do organizatora dowozu oraz przewoźnika, natomiast opiekun sprawuje 

opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

zapewnienia pojazdu zastępczego. 

 

 



Rozdział 5 

Obowiązki przewoźnika 

Obowiązkiem przewoźnika jest: 

1) Terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych 

zajęciach. 

2) Przewożenie uczniów wyłącznie autobusami sprawnymi technicznie, posiadającymi 

aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. Ilość 

przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu. 

3) Właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym.  

4) Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy służące 

do przewozu dzieci i młodzieży. 

5) W przypadku awarii autobusu, zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego 

warunki określone w rozdz. 5. 

6) Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie koordynowania przewozów, rozkładów 

jazdy, ustalenia miejsc wsiadania i wysiadania uczniów oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa przewozu. 

 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

1. Niniejszy regulamin przedstawiany jest wszystkim uczniom dowożonym oraz ich 

rodzicom przez dyrektorów szkół najpóźniej we wrześniu, w dniu rozpoczęcia 

każdego roku szkolnego. 

2. Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.  

3. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:  

1) podczas trwania dowozów - opiekunowie i kierowcy autobusu, 

2) w innym czasie - organizator dowozów. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

Wójt Gminy 

             /-/ Arkadiusz Skorek 

 


