
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 19 października 2020 r. 

w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gniezno 

Na podstawie art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. 
poz. 910 z późn. zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.), zarządzam co  następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gniezno, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących dowóz uczniów, opiekunów uczniów w czasie 
dowozów, dyrektorów szkół objętych dowożeniem, nauczycieli świetlic szkolnych szkół objętych dowożeniem, 
wszystkich uczniów korzystających z dowozu oraz ich rodziców. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz 
dyrektorom szkół z terenu Gminy Gniezno, objętych dowożeniem. 

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Gniezno 
 
 

Maria Suplicka 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2020 

Wójta Gminy Gniezno 

z dnia 19 października 2020 r. 

Regulamin dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gniezno 

1. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę dowozu uczniów, opiekuna dowozu 
sprawującego opiekę nad uczniami, szkołę a także uczniów korzystających z dowozu oraz ich rodziców. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

᠆ szkole, należy przez to rozumieć szkołę podstawową i przedszkole, 

᠆ uczniu, należy przez to także rozumieć wychowanka przedszkola, 

᠆ dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola. 

3. Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego. 

4. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół oraz odwożenia uczniów ze szkół do domów po zakończonych 
zajęciach  jest gmina Gniezno. 

5. Organizator dowożenia w uzgodnieniu ze szkołą określa trasy dowozów, godziny odjazdów oraz przystanki 
dla autobusów. 

6. Opiekunowie dzieci dowożonych do szkół są pracownikami zatrudnianymi przez przewoźnika i w autobusie 
szkolnym sprawują bezpośrednią opiekę nad dowożonymi uczniami oraz są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad 
zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Z dowozu korzystają uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli mieszkający w obwodzie szkoły 
i spełniający kryteria dowożenia określone w art. 32  ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo  
oświatowe. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

8. Listy uczniów dowożonych ustala Dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego i przekazuje je 
właściwym opiekunom dowozu. 

9. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ścisłej współpracy z organizatorem dowozu, przewoźnikiem 
i opiekunami w zakresie dowozu i odwozu uczniów. 

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

11. Zwolnienie ucznia z dowozu może nastąpić osobiście przez rodziców. 

12. Dyrektorzy mają obowiązek kontrolowania zachowania uczniów w autobusie w czasie ich dowożenia 
i reagowania zgodnie z zapisami w statucie szkoły na zgłoszenia dotyczące pozytywnego lub negatywnego 
zachowania się ucznia w czasie dowożenia. 

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

14. Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w ustalonym przez organizatora miejscu. 

15. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających po zajęciach 
z przystanku do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice, o czym 
powiadamia rodziców dyrektor danej szkoły. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych 
w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu 

16. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, 
jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy, oraz właściwe oznakowanie autobusu. 

17. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do 
pokrycia kosztów naprawy. 
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18. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusów szkolnych zostają zapoznani na początku roku szkolnego 
przez dyrektora szkoły - ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom. 

19. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników 
dowozu gmina Gniezno może odwołać kurs w porozumieniu z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły. 

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

21. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez dyrektora danej szkoły wszystkim uczniom oraz rodzicom 
tych uczniów najpóźniej do końca września każdego roku szkolnego. W roku zatwierdzenia niniejszego regulaminu 
na najbliższym ogólnym zebraniu rodziców. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: 

a) opiekun w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub organizatorem dowozu – podczas trwania dowozu. 

b) organizator dowozów – w innym czasie. 

23. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone przez 
organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych uczniów, dyrektorów szkół i opiekunów dowozu.
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Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 71/2020 

Wójta Gminy Gniezno 

z dnia 19 października 2020 r. 

ZADANIA OPIEKUNÓW I ZASADY ZAPEWNIANIA OPIEKI UCZNIOM W CZASIE DOWOZU 

1. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do autobusu na danym 
przystanku do czasu opuszczenia autobusu przez ucznia i przekazania go pod opiekę wychowawcy świetlicy, 
wychowawcy przedszkola lub wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurującemu. 

2, Obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie podopiecznych do czasu przejęcia ich przez nauczyciela 
świetlicy lub innego wyznaczonego prze dyrektora szkoły nauczyciela, który odprowadzi ich do szkoły. 

3. Opiekun sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół, nadzoruje ich w autobusie, 
w czasie wsiadania i wysiadania oraz tuż po jego zatrzymaniu na przystanku, w tym podczas przechodzenia 
uczniów przez jezdnię. 

4. Opiekun decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego wyznaczonych, 

5. Opiekun jest odpowiedzialny za pojedyncze wchodzenie uczniów do autobusu. W przypadku przepychania 
się opiekun wstrzymuje wchodzenie i poleca ponowne ustawienie się. 

6. Opiekun jest zobowiązany dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie grożący kontuzją 
(twarz w kierunku jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu, przemieszczać się w czasie jazdy), 

7. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza stan liczbowy dzieci według listy i daje znak kierowcy do 
rozpoczęcia jazdy. 

8. Opiekun zajmuje miejsce w środkowej lub tylnej części autobusu tak, aby objąć wzrokiem wszystkich 
uczniów i móc reagować na ich niestosowne zachowanie. 

9. Opiekunowi nie wolno wypuszczać uczniów z autobusu przed dojazdem do właściwego przystanku. 

10. 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 dyrektora właściwej szkoły oraz organizatora dowozu. 

11. Po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun jest zobowiązany sprawdzić czy uczniowie mogą 
bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy i jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę jezdni, 
opiekun ich przeprowadza. Od tego momentu odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice. 

12. Opiekun prowadzi dziennik, w którym zapisuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania się uczniów 
w autobusie i na bieżąco informuje Dyrektora właściwej szkoły lub wychowawcę klasy o nieodpowiednim 
zachowaniu uczniów w czasie dowozu autobusem. 

13. Opiekun współpracuje z Dyrektorem szkoły oraz wychowawcami uczniów. 

14. Opiekunom nie wolno palić papierosów w obecności uczniów. 

15. Opiekun odnosi się do podopiecznych z szacunkiem, w sposób kulturalny ale zdecydowany, nie używa 
wulgarnych słów i krzyku. 

16. Opiekun czuwa aby uczeń podczas dowozu przestrzegał Regulaminu dowozu.
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Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 71/2020 

Wójta Gminy Gniezno 

z dnia 19 października 2020 r. 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW OBJĘTYCH DOWOZEM 

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna dowozu, a w sytuacjach szczególnych również kierowcy 
autobusu. 

2. Uczniowie wsiadają do autobusu na właściwym przystanku w ustalonym porządku a w trakcie jazdy  mają 
obwiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać. 

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

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

5. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad. 

6. Uczniom w trakcie dowozu nie wolno: 

᠆ wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, 

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

᠆ zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

᠆ żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 

᠆ rozmawiać z kierowcą. 

7. W autobusie zabronione jest używanie telefonu komórkowego w sposób utrudniający pracę kierowcy 
i opiekuna oraz naruszający prawa innych osób czyli: zbyt głośne ustawienie dzwonka, zbyt głośne słuchanie 
muzyki (można używać tylko jednej słuchawki. aby słyszeć polecenia wydawane przez opiekuna), filmowanie, 
fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w autobusie. 

8. Uczniowie, którzy po wyjściu z autobusu zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero 
po jego odjeździe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

9. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania nauczycielowi, wychowawcy lub opiekunowi 
w autobusie wszelkich nieprawidłowości związanych z dowozem, oczekiwaniem na odjazd, wypadkiem lub innym 
zdarzeniem mającym wpływ na bezpieczeństwo dowozu. 

10. Przypadki niewłaściwego zachowaniu ucznia w trakcie dowozu opiekun dowozu zgłasza dyrektorowi 
szkoły, wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu. 

11. Uczeń zna i przestrzega Regulamin przewozu osób, bagażu i rzeczy jaki obowiązuje w autobusach 
przewoźnika realizującego dowozy uczniów do szkół na terenie gminy Gniezno.
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Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 71/2020 

Wójta Gminy Gniezno 

z dnia 19 października 2020 r. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW OBJĘTYCH DOWOZEM 

1. Rodzice uczniów objętych dowozem ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za swoje dzieci i ich 
bezpieczeństwo w czasie pokonywania drogi z domu na przystanek autobusowy do czasu wejścia dziecka do 
autobusu w celu dowiezienia do szkoły i od przystanku autobusowego do domu po wyjściu dziecka z autobusu po 
odwiezieniu ze szkoły. 

2. Dowóz uczniów objętych dowozem realizowany jest autobusami przewoźnika realizującego dowozy 
uczniów do szkół na terenie gminy Gniezno, zgodnie z Regulaminem dowozu uczniów do szkół na terenie 
Gminy Gniezno. 

3. W miarę możliwości rodzice oczekują na przystanku z dzieckiem do czasu przyjazdu autobusu i odbierają 
dziecko na przystanku po odwiezieniu go ze szkoły. 

4. Za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe na skutek ich niewłaściwego zachowania w trakcie 
przewozu autobusem lub oczekiwania na jego przyjazd na przystanku odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

5. W przypadku podróży ucznia - objętego dowozem - do i ze szkoły, pieszo lub innym środkiem komunikacji 
(z inicjatywy ucznia lub jego rodziców), odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia oraz za ewentualne szkody 
z tym związane ponoszą rodzice. 

6. Rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące negatywnych zachowań 
uczniów, szczególnie takich, które zagrażają bezpieczeństwu przewożonych uczniów.
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