
ZARZĄDZENIE NR 155/2019
BURMISTRZA BORKU WLKP. 

z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia regulaminu dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. oraz do szkół

specjalnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm,) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam „Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Borek  Wlkp.  oraz  do  szkół  specjalnych”,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Regulamin obowiązuje organizatora  dowozu, opiekunów dowozów szkolnych,
dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Borek Wlkp. oraz szkół specjalnych, do
których dowożeni są uczniowie zamieszkali  na terenie  gminy Borek Wlkp.,  uczniów oraz
rodziców/opiekunów prawnych uczniów korzystających z dowozu i odwozu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych z terenu
gminy Borek Wlkp.

            § 4.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała:



Alicja Łopatka
Załącznik do Zarządzenia NR 155/2019
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 31 grudnia 2019 roku

REGULAMIN
 dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. oraz do szkół specjalnych

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole, należy przez to rozumieć  szkołę podstawową, przedszkole i szkołę specjalną,

2) uczniu, należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola,

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora zespołu szkół, szkoły  i przedszkola.

2. Organizatorem dowożenia uczniów zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 , art. 39 ust. 2,3,4,5, ustawy
Prawo oświatowe w dnia 14 grudnia 2016r. jest  Gmina Borek Wlkp.

3. Organizator  dowożenia  określa  w  planie  dowozów  trasy  dla  autobusów  dowożących
uczniów, godziny odjazdów i przystanki.

4. Listę osób dowożonych ustala dyrektor szkoły, do której uczniowie są dowożeni i w termi-
nie do dnia 20 sierpnia każdego roku przekazuje ją do pracownika ds. oświaty w Urzędzie
Miejskim w Borku Wlkp.

5. Opiekunowie dzieci dowożonych do szkół mogą być pracownikami zatrudnionymi przez
Burmistrza Borku Wlkp. jak również przez przewoźnika.

6. Opiekunowie  sprawują  bezpośrednią  opiekę  nad  uczniami  w  autobusach  dowożących
uczniów do szkół.

7. Dyrektor  szkoły  jest  zobowiązany  do  przekazania  opiekunowi  dowozu  aktualnej  listy
uczniów objętych dowozem na danej trasie oraz do ścisłej współpracy z organizatorem do-
wozu i opiekunami w zakresie dowozu i odwozu uczniów.

8. Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.

9. Z dowozu korzystają uczniowie  szkół podstawowych i przedszkoli zgodnie z art. 32 ust. 5
i 6 , art. 39 ust. 2,3,4,5, ustawy Prawo oświatowe w dnia 14 grudnia 2016 r. 

10. Autobusy przywożą i odwożą uczniów o godzinie ustalonej w planie dowozów.

11. Uczniowie każdej szkoły wsiadają /wysiadają/ do autobusu tylko w ustalonym przez or-
ganizatora miejscu.

12. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracają-
cych po zajęciach z przystanku do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowie-
dzialność ponoszą rodzice, o czym powiadamia rodziców dyrektor danej szkoły.

13. W związku z przepisami kodeksu ruchu drogowego ustala się, że uczniów w wieku do 7
lat powinien odbierać z autobusu prawny opiekun lub osoba, która osiągnęła wiek co naj-
mniej 10 lat.

14. W przypadku dzieci do lat 10 o powrocie dziecka ze szkoły innym kursem musi być po-
wiadomiony rodzic/opiekun prawny i akceptować tą zmianę.



15. Kierowca  autobusu  odpowiedzialny  jest  za  bezpieczny  przewóz  uczniów,  sprawność
techniczną pojazdu, jego eksploatację,  za punktualne przyjazdy i odjazdy,  oznakowanie
autobusu „Autobus szkolny" i „Stop".

16. W  przypadku  awarii  autobusu  opiekun  ściśle  współpracuje  z  kierowcą  oraz
sprawuje  opiekę  nad  dowożonymi  uczniami  zapewniając  im  bezpieczeństwo  do  czasu
przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym organi-
zatora dowozu.

17. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do
autobusu na danym przystanku do czasu przekazania uczniów wychowawcy świetlicy, wy-
chowawcy przedszkola oraz do czasu opuszczenia autobusu przez uczniów.

18. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed rozpoczęciem
zajęć lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu zajęć określa dyrektor.

19. Uczniowie wsiadają  do autobusu w ustalonym porządku od najmłodszych  do najstar-
szych.

20. Przy wsiadaniu uczeń na wezwanie jest zobowiązany okazywać legitymację uczniowską.

21. Opiekun jest odpowiedzialny za pojedyncze wchodzenie uczniów do autobusu.

22. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do roz-
poczęcia jazdy.

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

24. Dyrektorzy szkół mogą kontrolować zachowanie uczniów w autobusie w czasie ich do-
wożenia bez zgody organizatora dowozu.

25. Uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do
poleceń opiekuna.

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

27. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego zachowywania się i prawo do poszanowania ich
godności osobistej.

28. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

1) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

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

3) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa ja-
dących w nim osób,

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

5) rozmawiać z kierowcą.

29. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i
zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

30. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero
po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa o ruchu drogowym.



31. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusów szkolnych zostają zapoznani na po-
czątku roku szkolnego; ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i
rodzicom.

32. Dyrektorzy mają obowiązek reagowania zgodnie z zapisami w statucie szkoły na zgło-
szenia dotyczące pozytywnego lub negatywnego zachowania się ucznia w czasie dowo-
żenia.

33. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających  bezpieczeń-
stwu uczestników dowozu Gmina Borek Wlkp. może odwołać kurs w porozumieniu z
przewoźnikiem i dyrektorem szkoły.

34. W szczególnych okolicznościach wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy auto-
busów na dany dzień mogą być zmienione. Taka informacja zostaje podana zaintereso-
wanym uczniom przez wychowawców.

35. Uczniowie nie zapisani na liście dowozów lub inne osoby mogą być przewożone auto-
busem szkolnym w szczególnym przypadku tylko za zgodą organizatora dowozów i
opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

36. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko za zgodą dyrek-
tora szkoły i opiekuna - nie dotyczy uczniów do 10 lat.

37. W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku  25 minut, po czym
wracają do domu.

38. Niniejszy  regulamin  przedstawiony  jest  przez  dyrektora  danej  szkoły  wszystkim
uczniom oraz rodzicom tych uczniów najpóźniej do 10 września każdego roku szkolne-
go.

39. Obowiązki wykonawcy dowozu nieuregulowane niniejszym regulaminem określa umo-
wa zawarta pomiędzy organizatorem dowozu a wykonawcą dowozu oraz przepisy usta-
wy Prawo przewozowe.

40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:

1) opiekun w porozumieniu z organem dowozu - podczas trwania dowozu,

2) organizator dowozów - w innym czasie.

41. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej
za jego nieprzestrzeganie.


