
  

Regulamin dowozu i odwozu uczniów 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Bądkowie  
 

 

Na podstawie art. 17 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz U z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Na podstawie art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1082) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie jest Gmina 

Bądkowo reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie 

2. Dowóz organizowany jest dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie. 

3. Częstotliwość kursów ustalona na rok szkolny 2021/2022 jest następująca: dwa kursy rano dla 

uczniów rozpoczynających zajęcia i trzy kursy popołudniowe dla uczniów kończących zajęcia  

4. Kursy autobusów odbywają się na ustalonych trasach (załącznik nr 1). 

5. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusów szkolnych, ustala listę 

uczniów dowożonych. Plan dowozów sporządzany jest na przełomie sierpnia i września. 

6. Uczniowie szkoły wsiadają /wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora 

miejscach. 

7. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do autobusu oraz w drodze do domu po przywozie do swojej 

miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

8. Uczniowie  poniżej 7 roku życia bezwzględnie odbierani są z autobusu  przez rodziców/prawnych 

opiekunów. W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły, skąd odbierają go 

rodzice. Ze względów bezpieczeństwa uczniowie od 7 do 10 roku życia mogą samodzielnie wrócić 

do domu po złożeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. 

9. Uczniowie mogą wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą organizatora 

dowozów lub opiekuna przewozu szkolnego. 

10. Uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone w autobusie przez ucznia i są zobowiązani do pełnego jej naprawienia (wysokość 

odszkodowania uwzględnia koszty przewoźnika obowiązujące w chwili powstania szkody). 

11. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów przewozów szkolnych 

dotyczące negatywnych zachowań uczniów.  

12. Uczniowie nie objęci dowozem lub inne osoby mogą być przewożone autobusem szkolnym tylko za 

zgodą opiekuna przewozu, jeśli są wolne miejsca. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem  decyzje podejmują: 

        a)  podczas trwania dowozów – opiekunowie 

        b)  w innym czasie – organizator dowozów. 

14. W związku z sytuacją występowania SARS-Cov-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo 

zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do 

wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Obostrzenia i zasady są 

regulowane bieżącymi rozporządzeniami dotyczącymi transportu publicznego. 



  

 

II. PRAWA  UCZNIÓW 

1. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły: 

Uczeń ma prawo do:  

a) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu; 

b) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;  

c) zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu; 

d) opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia do autobusu. 

 

III. OBOWIĄZKI  UCZNIÓW 

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym  mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 

niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu. 

2. Uczniowie wsiadają  i wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez organizatora dowozu 

miejscach. 

3. Oczekujący na autobus szkolny uczniowie zachowują się w kulturalny sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu ucznia i innych osób. W przypadku opóźnienia w dowozie, uczniowie oczekują na 

autobus do czasu zorganizowania autobusu zastępczego. 

4. Autobus czeka na spóźnionych uczniów maksymalnie 3 minuty. 

5. Podczas podjeżdżania autobusu, uczeń zobowiązany jest do nie przemieszczania się po przystanku, 

oczekując na zatrzymanie się autobusu. Wejście do autobusu nastąpi po sygnale opiekuna przewozu. 

6. Po wejściu do autobusu, uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez opiekuna lub inne wolne 

miejsce siedzące. 

7. Uczniowie przyjeżdżający na zajęcia po wyjściu z autobusu udają się wraz z opiekunami dowozów 

do szkoły.  

8. Po zakończeniu lekcji/zajęć uczniowie odjeżdżający po skończonych zajęciach udają się na 

wyznaczone miejsce zbiórki i wraz z opiekunami dowozów lub innymi do tego wyznaczonymi 

pracownikami szkoły udają się do autobusu. 

9. Do autobusu uczniowie wsiadają tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna dowozów. 

10. Zabrania się uczniom: 

 wychodzenia z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd bez zgody opiekuna; 

 korzystania z autobusu i jego wyposażania do innych celów niż związanych z bezpiecznym 

przewozem, a w szczególności: skakania po siedzeniach, wyskakiwania z autobusu, 

przebywania na schodach  w czasie jazdy; 

 zmieniania miejsca bez zgody opiekuna; 

 zaśmiecania autobusu, niszczenia wyposażenia, hałasowania, używania niecenzuralnych słów; 

 traktowania opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku, lekceważenie bądź odmowa 

wykonania polecenia dotyczącego przewozu, itp. 

11. Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego niezgodnie z jego podstawowym     

przeznaczeniem przez: 

 zbyt głośne ustawienie dzwonka; 

 zbyt głośne słuchanie muzyki (można używać tylko jednej słuchawki, aby słyszeć polecenia 

wydawane przez opiekuna przewozu); 

 filmowanie, fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w autobusie bez ich zgody. 

12. Za naruszanie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany: 



  

 ustnym upomnieniem opiekuna przewozu; 

 powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się; 

 powiadomieniem pedagoga i dyrektora o niewłaściwym zachowaniu się; 

 wykluczeniem czasowym lub stałym z dowozu autobusem po wyczerpaniu środków 

wychowawczych przez przewoźnika. 

13. Po opuszczeniu autobusu uczniowie zostają odprowadzeni do szkoły przez opiekunów dowozów, 

opiekunów świetlicy lub inne wyznaczone do tego osoby mogące sprawować opiekę nad 

dojeżdżającymi. 

 

IV. OBOWIĄZKI  OPIEKUNÓW 

Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie. Jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w następujący 

sposób: 

 dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie grożący kontuzją (twarzą w 

kierunku jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu, przemieszczać się w czasie jazdy); 

 nie wolno wypuszczać uczniów przed  wyznaczonym przystankiem; 

 opiekun decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego 

wyznaczonych;  

 po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun jest zobowiązany sprawdzić czy uczniowie 

mogą bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy; 

 wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania uczniów przewożonych w autobusie 

należy natychmiast zgłosić wychowawcy klasy, w przypadku powtarzających się niewłaściwych 

zachować wychowawca powiadamia pedagoga a następnie dyrektora szkoły; 

 w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi 

uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego; 

 opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję co do dalszego postępowania w razie awarii, 

wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Natychmiast informuje o zaistniałej 

sytuacji dyrektora szkoły; 

 opiekun podczas dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia 

ich do autobusu, w trakcie przewozu do szkoły do momentu przekazania ich innemu 

pracownikowi szkoły; 

  opiekun odbiera uczniów z wyznaczonego miejsca (wyjścia ze szkoły) od innych pracowników 

szkoły i przyprowadza do autobusu,  pełni  opiekę do momentu opuszczenia przez ucznia 

autobusu na odpowiednim przystanku (z uwzględnieniem punktu I podpunkt 8); 

 w przypadku samowolnego oddalenia się podopiecznych opiekun zgłasza ten fakt wychowawcy, 

dyrektorowi szkoły lub innej upoważnionej osobie; . 

 

V. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik. 

2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając na uwadze przepisy ustaw Kodeksu 

Cywilnego, Prawo przewozowe i Prawo o ruchu drogowym. 



  

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

komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z tym 

przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły, uczeń jest zobowiązany 

dostarczyć informację o sposobie i okresie korzystania z wybranego środka transportu (Załącznik 

4, 5) 

4. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu 

odpowiadają rodzice. 

5. Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem dowozu na godzinach wychowawczych, rodzice na 

zebraniach klasowych (zostaje to potwierdzone na odpowiednich formularzach załącznik nr 2 

oraz załącznik nr 3). 

6. Opiekunowie dojazdów potwierdzają zapoznanie się z regulaminem własnoręcznym podpisem.; 

7. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego 

nieprzestrzeganie. 

8. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone 

przez organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych uczniów, dyrektora szkoły i 

opiekunów dowozu. 

 

 

Zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu 29.09.2021r.



  

Załącznik nr 1: 

Wykaz przystanków na trasach autobusów 

 

Autobus nr 1 – trasa 1 Autobus nr 2 – trasa 2 Autobus nr 3 – trasa 3 

 

1. Słupy Duże (Remiza) 

2. Słupy Duże (skrzyżowanie) 

3. Kujawka (oczyszczalnia) 

4. Kujawka 38 

5. Kujawka 45 

6. Kujawka 55 

7. Wysocinek (skrzyżowanie) 

8. Antoniewo 12 

9. Kryńsk 37 

10. Kryńsk 20 

11. Kryńsk 

12. Wysocin I 

13. Wysocin (remiza) 

14. Jaranowo 27 

15. Kujawka 42 

16. Bądkowo (szkoła) 

 

1. Toporzyszczewo 

2. Kwiatkowo (szkoła) 

3. Jaranowo (skrzyżowanie) 

4. Jaranowo Duże 39 

5. Kwiatkowo 1 

6. Zieleniec 9 

7. Jaranowo Duże (sklep) 

8. Kwiatkowo (kapliczka) 

9. Biele 8 

10. Biele 24 

11. Biele 30 

12. Toporzyszczewo 18 

13. Toporzyszczewo 29 

14. Toporzyszczewo  

15. Kalinowiec 

16. Łówkowice 23 

17. Kalinowiec 

18. Tomaszewo 

19. Żabieniec. 

20. Bądkowo (szkoła) 

 

 

1. Bądkówek 

2. Słupy Małe 19 

3. Ujma Duża 

4. Sinki (ujęcie wody) 

5. Łowiczek 44 

6. Łowiczek (przystanek) 

7. Łowiczek (sklep) 

8. Kolonia Łowiczek 29 

9. Wójtówka 27 

10. Łówkowice (sklep) 

11. Łówkowice (zakręt) 

12. Łówkowice 83 

13. Łówkowice (zakręt) 

14. Łówkowice (sklep) 

15. Łówkowice (skrzyżowane) 

16. Łowiczek (kościół) 

17. Łowiczek (przystanek) 

18. Kaniewo 

19. Łowiczek Kolonia 27 

20. Łowiczek I 

21. Żabieniec (tartak) 

22. Żabieniec 

23. Bądkowo (szkoła) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 2: 

 

Zapoznałem(am) się z treścią Regulamin dowozu i odwozu uczniów 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowiei zobowiązuję się do jego przestrzegania: 

 

Klasa …………… 

Lp. Nazwisko i imię ucznia  Data  Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

 



  

Załącznik nr 3: 

 

Zapoznałem (am) się z treścią Regulamin dowozu i odwozu uczniów 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania: 

 

Klasa …………… 

Lp. Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego Data  Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    



  

Załącznik nr 4: 

.......................................................                  …....................................... 

       imię nazwisko rodzica/opiekuna                         miejscowość i data 

 

...................................................... 
                            telefon 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Jako rodzic*/prawny opiekun * dziecka: 

.............................................................................................. ucznia*/uczennicy* klasy .............. 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bądkowie, oświadczam,  że: 
 

 zezwalam mojemu dziecku na samodzielną jazdę rowerem do i ze szkoły; 

 biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły 

począwszy od dnia ……….……………… do .......................................  lub do momentu pisemnego 

odwołania tego oświadczenia. 

Zobowiązuję się do przeprowadzenia z moim dzieckiem rozmowy na temat bezpiecznego poruszania 

się po drogach publicznych. 

        .................................................... 
    czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna 

*niewłaściwe skreślić 

 



  

 

Załącznik nr 5: 

.......................................................            ……....................................... 
     imię i nazwisko rodzica/opiekuna              miejscowość i data 

 

………………............................... 
                  telefon 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Jako rodzic*/prawny opiekun * dziecka: 

.............................................................................................. ucznia*/uczennicy* klasy .............. 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bądkowie, oświadczam,  że: 

 począwszy od dnia……………………………… moje dziecko będzie korzystało z dowozów 

autobusem szkolnym. 

Zobowiązuję się do przeprowadzenia z moim dzieckiem rozmowy na temat bezpiecznego poruszania 

się po drogach publicznych. 

   .................................................... 
       czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna 

*niewłaściwe skreślić 

 


