
Zarządzenie Nr  Or 0050.39.2021 

Wójta Gminy Murów z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu do szkół i odwozu ze szkół  

uczniów dla  których organem prowadzącym jest Gmina Murów 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 5, 6 i 7, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2020r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin dowozu do szkół i odwozu ze szkół uczniów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Murów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych na terenie Gminy 

Murów. 

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr  Or 0050.53.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół dla  których organem 

prowadzącym jest Gmina Murów 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         WÓJT 
 

        /-/ Michał Golenia 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr Or 0050. 39.2021 

Wójta Gminy Murów z dnia 16.07.2021r. 

 

R E G U L A M I N 

dowozu do szkół i odwozu ze szkół uczniów dla których 

 organem prowadzącym jest Gmina Murów 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową i przedszkole, 

 rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica (opiekuna prawnego) lub inną 

upoważnioną osobę pełnoletnią,  

 dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły, 

 opiekunie – należy przez to rozmieć osobę sprawującą opiekę na dziećmi 

w autobusie. 

2. Organizatorem dowozu do szkół oraz odwozu ze szkół  uczniów jest Gmina Murów,  

w której imieniu działa Wójt Gminy Murów. 

3. Listę osób dowożonych ustala dyrektor szkoły, do której uczniowie są dowożeni 

i przekazuje ją organizatorowi, (wg wzoru ustalonego przez organizatora) do 15 dnia 

każdego miesiąca, na kolejny miesiąc. 

4. Organizator dowozu określa trasy na których realizowany jest dowóz. Autobusy 

odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. 

5. Bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach sprawuje opiekun. Zatrudnienie 

opiekunów zapewnia organizator. 

6. Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego, w dni nauki szkolnej,  zgodnie  

z kalendarzem roku szkolnego. 

7. Dyrektorzy informują organizatora o tygodniowym planie zajęć w celu dostosowania 

godzin dowozu uczniów. 

8. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor informuje organizatora z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach w terminach/ godzinach 

dowozu uczniów, w związku ze zmianą organizacji zajęć. 

9. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu na przystanek oraz z przystanku do 

domu odpowiedzialność ponoszą rodzice – o czym powiadamia rodziców dyrektor 

danej szkoły. 

10. Uczniów poniżej 7-ego roku życia odbiera z autobusu rodzic. W przypadku braku 

osoby upoważnionej do odbioru – dziecko przywożone jest do przedszkola, szkoły, 

skąd po interwencji odbierają go rodzice. 



11. W autobusie opiekę nad uczniami sprawuje opiekun, który ponosi odpowiedzialność 

za dowożonych uczniów: 

 podczas dowozu – od momentu wejścia uczniów do autobusu na danym 

przystanku do czasu ich przekazania pracownikowi szkoły wyznaczonemu przez 

dyrektora, 

 podczas odwozu – od momentu wejścia uczniów do autobusu do czasu 

opuszczenia przez dziecko autobusu na wyznaczonym przystanku. 

12. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze z autobusu do szkoły oraz ze szkoły do autobusu 

odpowiadają osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły. 

13. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu 

zajęć określa dyrektor szkoły. 

 

II. Obowiązki opiekuna oraz kierowcy: 

1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania 

i wysiadania z autobusu oraz w trakcie przejazdu. 

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

3. W trakcie wsiadania i wysiadania uczniów po zatrzymaniu pojazdu i otwarciu drzwi do 

autobusu, opiekun wychodzi na zewnątrz i sprawdza czy zachowane są warunki 

bezpiecznego wysiadania 

a) przy wsiadaniu uczniów do autobusu opiekun stoi na zewnątrz, wsiada jako 

ostatni, 

b) przy wysiadaniu uczniów, opiekun wysiada na zewnątrz jako pierwszy i nadzoruje 

wysiadanie. 

4. Po wejściu wszystkich uczniów do autobusu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli 

miejsca i daje sygnał kierowcy w celu kontynuowania jazdy. 

5. Należy przestrzegać zasady, aby uczniowie zajmowali miejsca obok siebie z tej samej 

szkoły, a także w miarę możliwości z tej samej klasy. 

6. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa 

w pojeździe. 

7. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów opiekun dokonuje przeglądu pojazdu 

i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów powiadamia 

o tym kierowcę i dyrektora szkoły. 

8. W przypadku awarii autobusu lub wypadku, 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 organizatora dowozu. 

9. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez uczniów zasad bezpieczeństwa 

w trakcie przewozu, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły do której 

uczęszcza uczeń. 

10. Kierowca autobusu jest odpowiedzialny za: 



1) kierowanie autobusem szkolnym w sposób zapewniający bezpieczne przewożenie 

uczniów, 

2) przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, 

3) przestrzeganie planu dowozu uczniów, zwłaszcza za punktualne przyjazdy  

i odjazdy z przystanków, 

4) współdziałanie z opiekunem w czasie postoju, w sytuacji awarii lub innych 

nieprzewidzianych zdarzeń. 

 

III. Obowiązki uczniów 

1. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych 

w niniejszym Regulaminie, poleceń opiekuna i uwag kierowcy. 

2. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystanku najbliższym miejsca zamieszkania – 

wszelkie zmiany są uwzględniane przez opiekunów tylko na podstawie pisemnej 

zgody rodziców. 

3. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu pojedynczo. Pierwsze wchodzą 

przedszkolaki, a następnie uczniowie od klasy pierwszej do ósmej, zachowując 

odpowiedni dystans. 

4. O ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów wchodząc do autobusu 

uczeń musi mieć założoną maseczkę, zasłaniając nos i usta oraz ma możliwość 

dezynfekowania dłoni płynem  dostępnym u opiekunów. 

5. Wchodząc do autobusu uczeń zajmuje kolejno wolne miejsca, przestrzegając zasady, 

aby miejsca obok siebie zajmowali uczniowie z tej samej szkoły, a także w miarę 

możliwości z tej samej klasy. 

6. Uczniom podczas jazdy nie wolno; 

 wsiadać i wysiadać z autobusu, 

 spacerować po pojeździe, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, niszczyć 

wyposażenia, 

 zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób, 

 rozmawiać z kierowcą, 

 rzucać plecakami lub innymi przedmiotami, 

 żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym. 

7. Za szkody wynikłe z działania uczniów naruszających powyższe ustalenia 

odpowiedzialność ponoszą rodzice, którzy są zobowiązani do pokrycia kosztów 

naprawy szkody. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania z treścią niniejszego regulaminu 

uczniów i rodziców. 

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z oświadczeniem stanowi załącznik do 

mniejszego Regulaminu. 



2. Rodzice są zobowiązani zapewnić uczniom powrót ze szkoły w przypadku 

uczestnictwa ucznia w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami 

planowanych odjazdów na poszczególnych trasach. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: 

 podczas trwania dowozu – opiekun w porozumieniu z organizatorem dowozu, 

 w innym czasie – organizator w uzgodnieniu z dyrektorami 

4. Zmiany zapisów niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu  dowozu do szkół i odwozu  ze szkół uczniów 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em/ się z treścią Regulaminu dowożenia 

uczniów do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów 

 

 

…………………………….................................…………………… klasa……………………. 
  Imię i nazwisko ucznia 

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

    Data i czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego/ 

 

 


