
ZARZ1\DZENIE NR 223/60/2013 

WOJTA GMINY MAL1\ WIES 


z dnia 5 wrzesnia 2013 roku 


w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozenia uczni6w do plac6wek 

oswiatowych prowadzonych przez Gmin~ Mala Wies 


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy 0 

samorz~dzie gminnym (t.j. Dz. U. poz. 594 z 2013 roku z p6in. zm.) , art. 14a ust 
3 i art. 17 ust 3. ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p6in. zm. ), zarz~dzam co nast~puje : 

§ 1 
Wprowadza si~ regulamin dowozenia uczni6w do plac6wek oswiatowych 
prowadzonych przez Gmin~ Mala Wies stanowi~cy zal~cznik nr 1 do niniejszego 
zarz~dzenia . 

§2 
Regulamin obowi~zuje uczni6w dowozonych do nlw plac6wek oswiatowych 

polozonych na terenie Gminy Mala Wid, dla kt6rych organem prowadz~cym jest 

Gmina Mala Wies : 

1.Gimnazjum z Oddzialem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Malej Wsi ul. 

Jana Kochanowskiego 17 , Mala Wid; 

2.Szkola Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Malej Wsi ul. 

Jana Kochanowskiego 17 , Mala Wies ; 

3.Szkola Podstawowa w Podg6rzu Podg6rze 6 ; 

4.Samorz~dowe Przedszkole z Oddzialem Integracyjnym w Malej Wsi ul. 

Warszawska 53, Mala Wid. 


§3 
Zobowi~zuje si~ dyrektor6w plac6wek oswiatowych gdzie realizowane jest 
dowozenie 0 zapoznanie rodzic6w i uczni6w z tresci~ regulaminu w terminie do 
kOl1ca wrzesnia kazdego roku szkolnego oraz wywieszenie w miejscu og6lnie 
dost~pnym na terenie plac6wki . 

§4 
Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia . 
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Zahl.cznik nr 1 
do Zarz'l.dzenia Nr 223/60/2013 W6jta Gminy Mala Wies z dnia 5 wrzesnia 2013 roku 

REGULAMIN DOWOZENIA UCZNIOW DO PLACOWEK 

OSWIATOWYCH PROW ADZONYCH PRZEZ GMINF; MALA WIES 


1. Organizatorem dowozenia jest Gmina Mala Wid. 

II. Gmina Mala Wies powierza organizacj~ dowozenia Gminnemu Zespolowi Oswiaty w 

Malej Wsi. 

III.Dowozenie uczni6w do plac6wek oswiatowych odbywa si~ : 

- we wlasnym zakresie autobusami stanowiqcymi wlasnose Gminy Mala Wid. 

Opiek~ nad dowozonymi uczniami sprawujq opiekunowie zatrudnieni przez Gminny 

Zesp6l Oswiaty w Malej Wsi 

- jako zadanie zlecone poprzez wylonienie przewoznika zewn~trznego , kt6ry w ramach 

uslugi zapewnia dowozenie uczni6w i opiek~ w autobusach . 

Organizator dowoz6w okresla w planie dowoz6w trasy przejazd6w, przystanki dla 

autobus6w szkolnych i godziny odjazd6w. 

Plan dowoz6w uzgadniany jest z dyrektorami plac6wek oswiatowych w miesiqcu 

sierpniu. 

Zmiany w planie dowoz6w mogq bye wprowadzone przez organizatora w uzgodnieniu z 

zainteresowanymi dyrektorami plac6wek oswiatowych. 


IV. Dowozeniem obj~ci Sq uczniowie, kt6rych droga z domu do szkoly, w kt6rej 
obwodzie dziecko mieszka, przekracza: 

1) 3 km - w przypadku uczni6w klas I-IV szk61 podstawowych i oddzia16w 
przedszkolnych, 

2) 4 km - w przypadku uczni6w klas V i VI szk61 podstawowych oraz uczni6w 
gimnazj6w 

3. lezeli w autobusie Sq wolne miejsca, mogq korzystae z dowozenia takze uczniowie, 
kt6rych odleglose z domu do szkoly jest kr6tsza od okrdlonej w punkcie 2. 

4. List~ uczni6w dowozonych ustala dyrektor plac6wki oswiatowej , kt6rej uczniowie Sq 
dowozeni i w terminie do dnia 30 czerwca kazdego roku przekazuje organizatorowi. 

5. Autobusy szkolne odjezdzajq z przystanku 0 godzinie ustalonej w planie dowoz6w po 
stwierdzeniu obecnosci wszystkich uczni6w. 

6. Uczniowie kazdej plac6wki oswiatowej wsiadajq/wysiadajq do autobusu szkolnego 
tylko w ustalonym przez organizatora miejscu. 
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8. Za bezpieczenstwo uczniow dochodz~cych do autobusu oraz powracaj~cych do domu 
po przywozie do swojej miejscowosci odpowiedzialnosc ponosz~ ich rodzice lub 
opiekunowie prawni . 

9. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w 
niniejszym regulaminie, decyduje 0 wpuszczeniu i wypuszczeniu osob z autobusu w 
odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego post~powania w przypadku 
awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowi~zany jest 
podejmowac wspolnie z opiekunem dzialania zmierzaj~ce w pierwszej kolejnosci do 
zapewnienia bezpieczenstwa uczniom, a takZe do zminimalizowania strat materialnych. 

10. W przypadku awarii autobusu przewoz~cego uczniow opiekun sprawuje opiek~ nad 
dowozonymi uczniami, zapewniaj~c im bezpieczenstwo do czasu zapewnienia im pojazdu 
zast~pczego. 

11. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialnosc za dowozonych uczniow od 
chwili wejscia do autobusu do chwili przekazania ich placowce oswiatowej oraz od chwili 
odebrania ich z placowki oswiatowej do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na 
przystanku w swojej miejscowosci zamieszkania . 

12. Uczniowie dowozeni autobusem szkolnym maj~ obowi~zek: 
- punktualnie zglaszac si~ na przystanku kilka minut przed wyznaczonym odjazdem 

autobusu, 
- dostosowac si~ do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do polecen 

opiekunow, 
- nie utrudniac pracy kierowcy, 
- zglaszac opiekunowi wykroczenia i przest~pstwa popelnione w czasie podroi:y 

autobusem, 
- zglaszac opiekunowi dowozenia osobiscie lub poprzez koleg~ (koleiank~) zamiar 

nieskorzystania z dowozenia z waznego powodu, np. dodatkowych zaj~c w szkole, 
wczesniejszego powrotu do domu z rodzicami, zamierzonej nieobecnosci w szkole w 
nast~pnym dniu itp. 

13. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 
1) wsiadac lub wysiadac z autobusu bez zgody opiekuna, 
2) spacerowac po autobusie, otwierac okien, wyrzucac przez okno zadnych 

przedmiotow, zasmiecac pojazdu, niszczyc wyposazenia autobusu. 
3) zachowywac si~ w sposob halasliwy b~di stwarzaj~cy zagrozenie bezpieczenstwa 

jad~cych w nim osob, 
4) wszczynac awantur, bojek, uzywac slow wulgarnych, grozic innym uczestnikom 

podrozy, 
5) przewozic materialow latwopalnych, uzywac zapalek i zapalniczek, 
6) z~dac zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 
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7) rozmawiae z kierowc'l.. 
Za szkody wynikle z dzialania uczni6w naruszaj'l.cego powyzsze ustalenia ponosz'l. 
odpowiedzialnose ich rodzice. 

14. W przypadku, gdy uczen narusza wymienione wyzej zakazy i nie reaguje na uwagi 
opiekuna, opiekun informuje 0 tym nauczyciela dyzurnego, wychowawc~ lub dyrektora 
plac6wki oswiatowej . W sytuacji, gdy zachowanie ucznia w autobusie zagraza 
bezpieczenstwu podr6zy innych uczni6w, opiekun 0 zaistnialej sytuacji informuje 
rodzic6w ucznia, dyrektora szkoly i organizatora dowozenia. Dyrektor moze w takiej 
sytuacji okresowo pozbawie ucznia prawa do korzystania z dowozenia szkolnym 
autobusem, 0 czym informuje rodzic6w ucznia i organizatora dowozenia. 

15. Uczniowie podczas jazdy maj'l. prawo siedziee na wyznaczonych przez opiekun6w 
miejscach. W przypadku braku miejsc siedz'l.cych uczniowie zajmuj'l. miejsca stoj'l.ce tak, 
aby nie utrudniae wsiadania lub wysiadania innym uczniom. 

16. Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczni6w dowozonych na plac szkolny. 

17. Podczas odwoz6w opiekun odbiera uczni6w z placu szkolnego i wpuszcza ich do 
autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porz'l.dkiem. Podczas pobytu na drodze opiekun 
powinien bye ubrany w kamizelk~ z elementami odblaskowymi. 
18. Do obowi'l.zk6w opiekuna nalezy: 

a) Sprawdzenie stanu liczbowego uczni6w w czasie oczekiwania na srodek lokomocji 
oraz wewn'l.trz pojazdu. Daje sygnal kierowcy do odjazdu. 

b) Dopilnowanie ladu i porz'l.dku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczni6w miejsc w 
pojeidzie (opiekun wsiada ostatni). 

c) Ustalenie sposobu porozumienia si~ z kierowc'l. w czasie jazdy. 
d) Zwracanie uwagi na wlasciwe zachowanie si~ uczni6w w czasie przejazdu i w 

miejscach oczekiwania na srodek lokomocji przed odjazdem autobusu. 
e) Zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczni6w z pojazdu i przejscia do 

szkoly lub miejsca zbi6rki, sk'l.d uczniowie rozchodz'l. si~ do dom6w. Nie dopuszcza do 
wysiadania uczni6w, jesli w bliskiej odleglosci widoczne S'l. pojazdy jad'l.ce w obu 
kierunkach. 

f) W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrazaj'l.cej bezpieczenstwu uczni6w opiekun 
nie dopuszcza do ich przewozu. 

g) Podejmuje inne zadania, kt6re uzna za stosowne, aby zapewnie bezpieczenstwo i 
zdrowie uczni6w. 

19. Dyrektor szkoly rna prawo do zapoznania si~ z frekwencj'l. dowozonych uczni6w w 
celu por6wnania jej z obecnosciami podczas zaj~e w szkole. 

20. Opiekunowie autobusu szkolnego wsp61pracuj'l. z dyrektorami szk61 oraz 
wychowawcami zajmuj'l.cymi si~ uczniami dojezdzaj'l.cymi w szkole w zakresie 
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prawidlowej organizacji dowoz6w, zapewnienia uczniom bezpieczenstwa oraz 
wyeliminowania niepoprawnych zachowan. 

21. Szkola rna obowiqzek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgloszenia 
opiekun6w dotyczqce pozytywnych lub negatywnych zachowan uczni6w. 

22. Dyrektorzy szk61 z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informujq organizatora 
o planowanych zmianach w terminach dowoz6w uczni6w zwiqzanych ze zmianq 
organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny bye przed zgloszeniem 
uzgodnione z dyrektorami pozostalych szk61, kt6rych uczniowie dowozeni Sq szkolnym 
autobusem. 

23. Uczniowie nie wpisani na list~ dowozonych lub inne osoby mogq bye przewozeni 
szkolnym autobusem tylko za zgodq opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych 
miejsc. Organizator dowozenia nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu korzystania z 
dowozenia przez te osoby. 

24. Rodzice uczni6w niepelnosprawnych mogq sprawowae opiek~ nad swoim dzieckiem 
podczas przejazdu dziecka do szkoly i z powrotem. 

25. Kierowca autobusu szkolnego rna obowiqzek: 
- kierowae autobusem w spos6b zapewniajqcy bezpieczenstwo przewozonych os6b, 
- przestrzegae przepisy prawa 0 ruchu drogowym, 
- dbae 0 sprawnose technicznq szkolnego autobusu, 
- wlqczae swiatla awaryjne podczas postoju najezdni w trakcie wsiadania i wysiadania 

uczni6w na przystankach, 
- wsp6ldzialae z opiekunem podczas postoju autobusu na przystankach. 

26. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekun6w wszystkim uczniom 
dowozonym oraz przez dyrektor6w szk61 rodzicom tych uczni6w najp6iniej w miesiqcu 
wrzesniu kazdego roku szkolnego. 

27. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje po 
1) podczas trwania dowoz6w - opiekunowie; 
2) w innym czasie - organizator dowoz6w. w T 
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