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ZARZĄDZENIE NR 38/2014

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia dzieci
i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Tarnobrzeg

Na podstawie art. 14a ust. 3-4a oraz art. 17 ust. 3, 3a 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia
nr 385/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 26 listopada 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1 .

Ustalam Regulamin dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Tarnobrzeg
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych placówek oświatowych w Tarnobrzegu.

§ 3 .

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury
i Sportu.

§ 4 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Norbert Mastalerz



Załącznik do Zarządzenia nr 38/2014  

z dnia 06 lutego 2014 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia  

dzieci i uczniów do placówek oświatowych  

w Gminie Tarnobrzeg 

 

 

REGULAMIN DOWOŻENIA DZIECI I UCZNIÓW  

DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

W GMINIE TARNOBRZEG 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Dowóz zorganizowany dzieci i uczniów zapewnia Gmina Tarnobrzeg, zwana dalej 

Organizatorem dowozów. 

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

listę uczniów dowożonych i godziny odjazdów w porozumieniu z dyrektorami szkół. Plan 

dowozów sporządzany jest na przełomie lipca i sierpnia. 

3. Czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć po przyjeździe do szkoły lub czas oczekiwania na 

odjazd autobusu po zajęciach, uczniowie spędzają w świetlicy szkolnej lub w innym 

wyznaczonym przez dyrektora miejscu pod opieką nauczyciela. 

4. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów,                                        

po wcześniejszym potwierdzeniu obecności uczniów. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu na przystanek autobusu oraz                                   

z przystanku do domu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

6. Dzieci i uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu rodzic lub prawny opiekun.                     

W przypadku braku opiekuna dziecko przewożone jest do szkoły lub placówki oświatowej, 

skąd odbierają go rodzice.  

7. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z przystanku do budynku szkoły przed rozpoczęciem 

zajęć lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu zajęć określa dyrektor 

szkoły w porozumieniu z opiekunem dowozów. 

8. W przypadku, gdy dziecko dojeżdża do szkoły środkami komunikacji publicznej,                             

za bezpieczeństwo uczniów podczas drogi z domu do szkoły i ze szkoły do domu, 

odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.  

9. Uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone w autobusie przez ucznia i są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy. 

10. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowożenia 

dotyczące negatywnych zachowań uczniów.  

11. Uczniowie, którzy nie zostali objęci dowozem lub inne osoby mogą być przewożone 

autobusem szkolnym tylko za zgodą organizatora dowozów, jeśli są wolne miejsca.  



12.  Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego zainteresowanego w sekretariacie danej 

placówki oraz na internetowej stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

13.  Do reprezentowania ucznia uprawnionego do przewożenia, w sprawach dotyczących 

organizacji jego przewożenia, uprawnieni są rodzice ucznia, prawni opiekunowie oraz szkoła. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek stosować się do zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.  

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

dowozów miejscu.  

3. Czekając na autobus szkolny uczeń zachowuje się kulturalnie oraz w sposób, który nie 

zagraża bezpieczeństwu jego i innych.  

4. Autobus oczekuje na spóźnionych uczniów maksymalnie 3 minuty.  

5. Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się zatrzyma; po 

otwarciu drzwi, uczeń wchodzi do środka. 

6. Do autobusu uczeń wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna. 

7. Niedopuszczalne jest, aby uczeń:  

a) opuścił teren szkoły, czekając na autobus,  

b) wychodził z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd,  

c) zmieniał miejsce bez zgody opiekuna,  

d) nie zachowywał porządku w autobusie (śmiecił, niszczył wyposażenie, używał dzwonka 

niezgodnie z jego przeznaczeniem, hałasował, używał niecenzuralnych słów, itp.),  

e) traktował opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważył, odmawiał wykonania 

polecenia, itp.). 

8. Wysiadając z autobusu na przystanku, każdy uczeń czeka do momentu odjazdu autobusu      

i następnie może udać się w kierunku miejsca zamieszkania. 

9. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym autobusem, 

zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi świetlicy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi 

szkoły, którzy podejmują decyzję o dalszych losach ucznia. 

10. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany zgodnie z systemami 

oceniania poszczególnych placówek.  

  

 

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW 

 

1. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych                  

w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie zapoznania się stanowi Załącznik nr 1.  

2.  Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu                   

do momentu wejścia do szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po opuszczeniu szkoły,                     

do momentu opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku.  



3. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu  

w zakresie bezpieczeństwa w następujący sposób:  

a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz autobusu szkolnego (w miejscu zapewniającym 

dobrą widoczność wszystkich uczniów), 

b) w razie potrzeby służy pomocą dzieciom i uczniom w trakcie wsiadania i wysiadania, 

c) sprawdza, czy w miejscu wsiadania i wysiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia 

bezpieczeństwa, 

d) pilnuje, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób bezpieczny (twarzą w kierunku jazdy, bez  

przemieszczania się w czasie jazdy),  

e) w trakcie przejazdu na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmując 

skuteczną interwencję w razie jego naruszenia, w razie konieczności opiekun ma prawo do podjęcia 

decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy, w takim 

przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie 

zagrażającym bezpieczeństwu na drodze. 

f) odprowadza podopiecznych z autobusu do szkoły, 

d) decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego wyznaczonych,  

e) po zatrzymaniu się autobusu na przystanku jest zobowiązany sprawdzić czy uczniowie mogą 

bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy i jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą 

stronę ulicy przeprowadza ich, 

f) po opuszczeniu autobusu przez uczniów dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia 

przedmiotów pozostawionych przez uczniów, powiadamia o tym kierowcę i dyrektora szkoły lub 

placówki, 

g) wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych w autobusie  natychmiast 

zgłasza dyrekcji szkoły/placówki. 

4. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun ściśle współpracuje z kierowcą 

oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

przybycia pojazdu zastępczego lub rodziców czy opiekunów prawnych dziecka.  

5. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję co do dalszego postępowania w razie awarii, 

wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.  

6. Opiekun bezzwłocznie informuje dyrektora szkoły/placówki o wszystkich nieprzewidywanych 

zdarzeniach dotyczących przejazdu. Ten zaś powiadamia o zaistniałych okolicznościach 

organizatora.   

7. Za każdy miesiąc zrealizowanego dowozu dzieci i uczniów do szkół, opiekun przekazuje 

organizatorowi dowozu Potwierdzenie świadczenia usługi przewozowej dowozu dzieci i uczniów, do 

10 dnia miesiąca następnego. 

8. W przypadku samowolnego oddalenia się podopiecznych zgłasza ten fakt właściwemu 

dyrektorowi szkoły/ placówki lub innej upoważnionej osobie.  

9. Opiekunowie autobusu szkolnego zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom 

organizatora dowozów w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa. 



10. Uczniowie, którzy nie są wpisani na listę dowożonych mogą być przewożeni autobusem tylko za 

zgodą opiekuna, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

11. Opiekun autobusu szkolnego współpracuje z dyrektorami szkół, nauczycielami świetlic 

szkolnych oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie: 

prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania 

oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji. Stosuje wobec uczniów środki 

wychowawcze wyłącznie w niezbędnym zakresie w sposób, który nie narusza ich godności 

osobistej.  

 

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. Gdy uczeń objęty dowozem korzysta z innego środka transportu (w tym pieszo) organizator 

dowozu nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. 

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

odpowiadają rodzice. 

 5. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania z treścią niniejszego regulaminu uczniów, 

rodziców oraz wszystkich osób korzystających z dowozu. Potwierdzenie zapoznania stanowi 

Załącznik nr 2.  

6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.  

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

przez organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych uczniów, dyrektorów szkół                   

i opiekunów dowozu. 

8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:  

a) podczas trwania dowozów – opiekunowie oraz kierowca;  

b) w innym czasie – organizator dowozów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik 1 

do Regulaminu dowożenia dzieci i uczniów  

do placówek oświatowych w Gminie Tarnobrzeg 

 

 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu ………………………………………… zapoznałem (am) się               

z treścią Regulamin dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Tarnobrzeg                              

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna …………………………………………………………………………….. 

 

data, podpis opiekuna: ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu dowożenia dzieci i uczniów  

do placówek oświatowych w Gminie Tarnobrzeg 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu ………………………………………… zapoznałem (am) się              

z treścią Regulamin dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Tarnobrzeg                              

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Zapoznałem (am) również z treścią Regulamin dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych                                 

w Gminie Tarnobrzeg uczniów korzystających z dowozu zorganizowanego oraz  ich rodziców/ opiekunów 

prawnych. 

 

 

Placówka oświatowa………………………………………………………………………………… 

 

Nazwisko i imię dyrektora ……..…………………………………………………………………… 

 

data, podpis dyrektora: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


