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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2013 
Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie  

z dnia 16 września 2013 r.  
 
 

 

REGULAMIN PRZEWOZÓW UCZNIÓW 

DO GIMNAZJUM IM. CZESŁAWA NIEMENA W KORFANTOWIE 

 

Podstawa prawna 

1. Art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2013 r., poz. 594); 

2. Art. 14 a ust. 3 i art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 56, poz. 2572 z późn. zm.); 

3. Porozumienie w sprawie organizacji opieki podczas dowozu i odwozu uczniów Gminy 

Korfantów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy w roku szkolnym 2013/2014. 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem przewozów uczniów Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfanto-

wie jest Gmina Korfantów. 

2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każ-

dego roku i przekazuje organizatorowi przewozów. 

3. Organizator przewozów współdziała z dyrektorem szkoły i przewoźnikiem w sytua-

cjach ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub 

atmosferycznych. 

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

opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. 

5. Dyrektor szkoły z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje pisemnie or-

ganizatora dowozu o planowanych zmianach w terminach/godzinach dowozów 

uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. 

6. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu szkolnego są orientacyjne z uwagi na 

zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas 

wsiadania i wysiadania uczniów. 
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§ 2 

Uczeń 

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na li-

ście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i 

dostarczył do Gimnazjum im. Czesława Niemena oświadczenie, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu, do dnia 7 września każdego roku szkolnego ( w roku 

szkolnym 2013/2014 do dnia 28 września 2013 r.). 

2. Uczeń wraz z rodzicami na początku każdego roku szkolnego podpisuje oświadczenie, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, brak akceptacji regulaminu lub 

niedostarczenie do szkoły oświadczenia w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z 

rezygnacją dowożenia ucznia do szkoły. 

3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez 

opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy. 

4. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

─ wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, 

─ wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

─ zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

─ żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 

─ rozmawiać z kierowcą, 

─ dokonywać zniszczeń w autobusie. 

5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez or-

ganizatora dowozu miejscu, zawsze przy prawej krawędzi jezdni. 

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

7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną 

ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypad-

ku. 

8. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkol-

ną lub bezpośrednio na lekcje. 

9. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej, z której 

odbiera ich opiekun ze szkolnego autobusu. 
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10. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakoń-

czenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej 

lub w innym wyznaczonym przez dyrektora miejscu. 

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

bowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnie-

nia pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi 

szkoły. 

12. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniej-

szym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy. 

 

§ 3 

Rodzice/opiekunowie prawni 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia 

ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia 

dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych ( w postaci przywrócenia do pier-

wotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym 

niż  miesiąc od zaistniałej sytuacji). 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w 

przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza 

godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach. 

 

§ 4 

Opiekun dowozu/kierowca 

1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do lub 

wysiadania z autobusu oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadać imienną li-

stę uczniów dowożonych (wsiadających) z danej miejscowości objętej trasą dowozu. 

2. Opiekun, w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ściśle współpracuje 

z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu uczniów, mianowicie: 

a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu, 

b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi i 

wychodzi na zewnątrz, 
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c) sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla 

wsiadających, 

d) nadzoruje wsiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą, przestrzegając 

zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi, 

e) po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca 

siedzące i stojące wg wskazania, 

f) po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne – 

awaryjne, przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy, 

g) w trakcie przejazdu na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, 

podejmując skuteczną interwencję w razie ich naruszenia. W razie konieczności, w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa, ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu 

pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku 

kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nieza-

grażającym bezpieczeństwu na drodze, 

h) przywrócenia ładu i bezpieczeństwa w pojeździe opiekun dokonuje bez jakichkol-

wiek form przemocy fizycznej, 

i) w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu otwiera drzwi pojazdu i 

wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wy-

siadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią 

zagrożenia dla wsiadających, 

j) nadzoruje wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą i doprowadza 

do drzwi budynku szkoły, przekazując dyżurującemu nauczycielowi, 

k) po wyjściu uczniów zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu 

dalszej jazdy, 

3. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzy-

mania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym do-

wóz uczniów, a kończy z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miej-

scu zatrzymania kończącym dowóz. 

4. Opiekun, po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, dokonuje przeglądu wnę-

trza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez ucznia przedmiotów (np. 

torba, odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty kierowcy pojazdu. 
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5. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeń-

stwa w trakcie przewozu oraz braku oczekiwanych skutków podjętej interwencji w ce-

lu przywrócenia bezpieczeństwa, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  

6. Opiekun prowadzi Dziennik Przewozów, dokonując wpisów zawierających uwagi do-

tyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozów oraz uwagi dotyczące zachowań 

uczniów w trakcie przewozu. W przypadku nieodpowiednich zachowań uczniów 

opiekun dokonuje do dziennika wpisu zawierającego: nazwisko i imię ucznia, nazwę 

szkoły i nr klasy, do której uczeń uczęszcza, opis zdarzenia (zachowania), opis podję-

tych przez opiekuna działań i czynności w stosunku do zaistniałej sytuacji. Informację 

przekazuję nauczycielowi – wychowawcy danego ucznia. 

7. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie zgłasza 

sytuację awarii dyrektorowi szkoły, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożo-

nymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu pojazdu zastęp-

czego. 

 

§ 5 

Przepisy końcowe  

1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim uczniom dowożonym oraz ich 

rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego (w roku szkolnym 

2013/2014 do 20 września 2013 r.). Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie in-

ternetowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

─ podczas trwania dowozów – opiekun wraz z kierowcą, 

─ w innym czasie organizator przewozów. 

3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej 

za jego nieprzestrzeganie. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20. 09. 2013 r. 

 

 

……………………………………….  

                                                                                                         (pieczęć i podpis dyrektora) 
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Załącznik nr 1 

do regulaminu przewozów uczniów 

Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie 

  
 
…............................................................. 
         (Miejscowość, data)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że akceptuję/ nie akceptuję * i zobowiązuję się / nie zobo-

wiązuję się *, a tym samym  zobowiązuję/ nie zobowiązuję * syna /córkę * 
.................................................................................................................................................................................. 

     (imię, nazwisko) 
 
 ucznia/uczennicę* klasy ........................ ,  dojeżdżającego/-ej* autobusem szkolnym do Gim-

nazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie  w roku szkolnym 2013/2014 do przestrzega-

nia   Regulaminu przewozów uczniów Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie 

począwszy od dnia 

  

 Rodzic/opiekun prawny* ................................................ 
              (podpis) 
  

Uczeń/uczennica*             ............................................................. 
               (podpis) 
  
  

*niepotrzebne skreślić 


