
REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH               
I PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE MIASTA I 

GMINY WRONKI 
 

Na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910) - art. 31 ust. 10, art. 32 ust. 3, ust. 5-7 i art.39 ust.4  od 1 września 
2020r. obowiązuje: 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. W imieniu organu prowadzącego organizatorem dowozu regularnego specjalnego 
uczniów do Szkół jest 
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ( SAPO). 
2. Dowóz organizowany jest dla uczniów dowożonych autobusami i busem do: 
a) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach 
b) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach 
c) Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi 
d) Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie 
e) Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 
f) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 
g) Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach 
h) Szkoły Specjalnej w Międzychodzie 
i) Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 
j) Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi 
3. Organizator dowozu określa w planie dowozów przystanki dla autobusów/busów 
szkolnych, ustala listy uczniów dowożonych w porozumieniu z dyrektorami Szkół. 
4. Szkoły informują organizatora dowozów o tygodniowym planie zajęć w celu 
dostosowania terminu dowozu uczniów. 
5.Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu/busa szkolnego oraz 
powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność 
ponoszą rodzice dzieci dowożonych. 
6. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu/ busa prawny opiekun lub 
wyznaczona przez niego osoba. 
7. Sposób bezpiecznego dojścia uczniów z autobusu/busa do szkoły i odwrotnie 
ustala na piśmie dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem dowozów. 
8. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko 
za zgodą opiekuna dowozów. 
9. Uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną 
za szkody wyrządzone w autobusie/busie przez ucznia i są zobowiązani do 
pełnego jej naprawienia ( opłaty uwzględniają koszty obowiązujące w chwili 
powstania szkody). 
10. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekuna dowozu 
dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów. 
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 
a) opiekun dowozu – w czasie trwania dowozów 
b) Organizator dowozów – SAPO 
12. Wszelkie sprawy z zakresu organizacji dowozów należy zgłaszać w Samorządowej 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html


Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach osobiście lub telefonicznie pod 
numerem 067 2540 218, komórkowy 602 229 420. 
13.W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości 
kierowców lub opiekunów dowozu zawiadomić SAPO tel. 067 2540 218, 
komórkowy 602 229 420 lub policję 997. 
14. W okresie pandemii za dostosowanie pojazdu do obowiązujących obostrzeń 
odpowiedzialny jest przewoźnik. 
 

ROZDZIAŁ I 
PRAWA UCZNÓW 

 
1.Każdy uczeń uczęszczający do Szkół wymienionych w punkcie 2 Postanowień 
ogólnych ma prawo: 
- do dojazdu do szkoły w ramach zorganizowanego przez organ prowadzący 
dowozu 
- do odjazdu ze szkoły zgodnie z organizacją pracy placówek oświatowych 
wymienionych w punkcie 2 Postanowień ogólnych. 
 

ROZDZIAŁ I 
OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 
1.Uczniowie dowożeni autobusem/busem szkolnym mają obowiązek dostosowania się 
do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu. 
2.Uczniowie wsiadają do autobusu/busa i wysiadają z niego w ustalonych przez 
organizatora dowozu miejscach . 
3. Czekając na autobus/bus szkolny uczeń zachowuje się kulturalnie, spokojnie, w 
sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych. 
4. W przypadku opóźnienia w dowozie ( awaria pojazdu) , uczniowie oczekują na 
autobus /bus zastępczy do 20 minut, po tym czasie w przypadku braku pojazdu wracają 
do domu. 
5. Uczeń czeka i stoi na przystanku do momentu zatrzymania autobusu, otwarcia drzwi 
i wyjścia opiekuna dowozu. 
6. Po wejściu do autobusu/busa, uczeń zajmuje miejsce siedzące. 
7. Uczeń udaje się do wyjścia po zatrzymaniu autobusu/busa w wyznaczonym 
miejscu przed placówką oświatową , otwarciu drzwi i wyjściu opiekuna dowozu. 
8. Uczeń oczekuje na odwóz w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu . 
9. Do autobusu uczeń wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna dowozów. 
10. Niedopuszczalne jest, aby uczeń: 
* opuścił teren szkoły, czekając na odwóz 
* wychodził z autobusu/busa w oczekiwaniu na jego odjazd 
* zmieniał miejsce, chodził, wstawał w czasie jazdy autobusu/busa 
* przywłaszczył rzecz , która do niego nie należy 
* nie zachowywał porządku w autobusie/busie ( śmiecił, niszczył mienie , 
hałasował, używał niecenzuralnych słów …) 
* traktował opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku( lekceważy, 
odmawia wykonania polecenia, obraża…) 
11. Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. 



12. Za naruszenie regulaminu dowozów uczeń może zostać ukarany: 
- ustnym upomnieniem 
- powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się 
- rozmowy dyscyplinującej z dyrektorem szkoły i powiadomieniem rodziców 
- systemem kar przewidzianym w statucie szkoły 
13. W czasie pandemii uczeń dowożony ma obowiązek zasłanianie ust i nosa w trakcie 
przewozu. Brak ochrony nie upoważnia do przewozu. 
14. W czasie pandemii za wszelkie inne środki ochrony dla dziecka dowożonego jest 
odpowiedzialny rodzic. 
 

ROZDZIAŁ III 
OBOWIĄZKI OPIEKUNA DOWOZÓW 

 
I. Czynności przed rozpoczęciem podróży 
1. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia 
bezpieczeństwa. 
2. Posiadać ubraną kamizelkę z elementami odblaskowymi (.także na terenie szkoły) 
II. Czynności w trakcie podróży 
1. Na każdym przestanku należy wyjść z autobusu, dopilnować bezpieczeństwa dzieci 
w czasie wsiadania i wysiadania. 
2. Należy dopilnować aby podczas wsiadania i wysiadania młodzieży włączone były 
światła awaryjne Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by dzieci nie wybiegały zza 
stojącego autobusu. 
3. W czasie dowozu do szkoły sprawdzić obecność dzieci wg listy a w czasie powrotu 
sprawdzić czy wszystkie dzieci wysiadły na swoim przystanku i dać kierowcy sygnał 
odjazdu. 
4. Dopilnować, by kierowca podjeżdżał do grupy dzieci tak, by mogły one wsiadać z 
prawej strony, nie przechodząc przez jezdnię. Jeśli jest to niemożliwe należy 
dopilnować bezpiecznego przejścia przez jezdnię. 
5. W czasie powrotu do domu sprawdzić, czy dziecko w wieku poniżej 7 lat idzie do 
domu z opiekunem bądź wyznaczoną przez niego osobę. 
6. W czasie jazdy zabronić uczniom: 
a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek, 
b) przemieszczania się po autokarze, 
c) blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w 
czasie podróży, 
d) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami 
e) korzystania z telefonów komórkowych. 
7. Przy wyjeździe ze szkoły sprawdzić, czy wszyscy uczniowie obecni w szkole 
wsiedli do autobusu. Dotyczy to zwłaszcza ostatnich kursów w danym dniu, w 
tym celu należy przeprowadzić wywiad z dziećmi a w razie potrzeby 
skontaktować się ze szkołą. 
8. Zgłaszać w szkole wszelkie szczególnie rażące przypadki niezastosowania się do 
regulaminu. Opiekun nie może samowolnie stosować kar nie przewidzianych 
regulaminem szkolnym. 
9. W czasie pandemii opiekun jest zobowiązany do zdezynfekowania siedzeń w 
autobusie/ busie w momencie zmiany grupy dzieci dowożonych. 
III. Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku, lub innych 



zagrożeń 
1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować 

uczniów w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba. Opiekun dowozu sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, 
zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego. 
2. W razie wypadku opiekun niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę w miarę 
możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz – jeśli zachodzi taka 
potrzeba - sprowadzając fachową pomoc medyczną. O każdym wypadku należy 
natychmiast powiadomić szkołę, w razie braku takiej możliwości Samorządową 
Administrację Placówek Oświatowych. 
3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych korzystając z numeru 

alarmowego – 112. 
4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do 

autobusu/busa do momentu wejścia do szkoły oraz od chwili zabrania uczniów w 
kierunku autobusu/busa, wejścia do autobusu/busa, po opuszczeniu szkoły, do 
momentu opuszczenia autobusu/busa przez ucznia na przystanku w swojej 
miejscowości. 
5. Opiekunom i kierowcom nie wolno palić papierosów, używać niecenzuralnych słów 
w obecności uczniów. 
 

ROZDZIAŁ IV 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu uczniów odpowiada przewoźnik. 
2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 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. W przypadku podróży ucznia ( objętego obowiązkiem dowozu) do i ze szkoły pieszo 
lub innym środkiem komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody związane z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze 
szkoły. 
4. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach na 
przyjazd autobusu/busa odpowiadają rodzice. 
5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego 
nieprzestrzeganie. 
 
TELEFONY 
 
SAPO tel. 067 2540 218, komórkowy 602 229 420 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach- 672540316 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach – 672540313 
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi- 672540574 
Szkoła Podstawowa im. Agnieszki Bartol w Chojnie – 672547169 
Szkoła Podstawowa im Wincentego Witosa w Biezdrowie – 672547205 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach – 672540748 
Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach - 61 292 09 37                                               



Szkoła Specjalna w Międzychodzie – 957483648 
Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - 672551420 
 

 


