
 

 

         
 

     ZARZĄDZENIE  Nr 136/2016 

                           BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO  

                                                             z dnia 28 lipca 2016 r.  

 w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Górznie 

Na podstawie art.14 a ust.3 i art.17 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64,195, 668 i 1010) w związku z art.31 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 

zarządza , co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin przewozu  uczniów do Zespołu Szkół w Górznie 

prowadzonego przez Miasto i Gminę Górzno, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

        § 2. .Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących przewóz uczniów, opiekunów 

uczniów w czasie przewozów, dyrektora szkoły objętego dowożeniem oraz wszystkich 

uczniów i rodziców uczniów korzystających z przewozu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu 

oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Górznie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września  2016 r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

                -//- 

              Tomasz Kinicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 

                                                                                                   z dnia 28 lipca 2016 r.. 

 
     REGULAMIN PRZEWOZU UCZNIÓW  DO  ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZNIE 

                         Rozdział 1 

                                                                    Przepisy ogólne 

 1.Organizatorem przewozu dzieci do Zespołu Szkół w Górznie z terenu gminy Górzno  jest   

Miasto i Gmina Górzno. 

 2. Listę uczniów przewożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia  1 września 

każdego roku  i przekazuje organizatorowi przewozu i przewoźnikowi. 

 3. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły  w sytuacjach 

ewentualnego odwołania przewozu z powodu trudnych warunków drogowych lub 

atmosferycznych. 

 4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia 

opiekunów przewozu dotyczące  negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu. 

 5. Dyrektor z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem informuje pisemnie organizatora 

przewozu  o planowanych zmianach w terminach\godzinach przewozów uczniów związanych 

ze zmianą organizacji nauki w szkole. 

 6. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu/busa są orientacyjne  z uwagi na zmieniające 

się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze. 

         Rozdział 2 

Uczeń 
1. Z przewozu autobusem /busem może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście 

uczniów przewożonych. 

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez 

opiekunów w autobusie/busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy. 

3.W przypadku wyposażenia autobusa/busa w pasy bezpieczeństwa uczniowie po zajęciu 

miejsc siedzących zapinają je niezwłocznie. 

4.Uczeń może opuścić miejsce po całkowitym zatrzymaniu się autobusu/busa. 

5.Uczniowie zdejmują plecaki przed wejściem do autobusu/busa i zakładają po jego 

opuszczeniu. 

6.Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

 a )wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

 b) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób, 

c) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie wyznaczonym, 

d) rozmawiać z kierowcą, 

e) dokonywać zniszczeń w autobusie, 

7.Uczniom nie wolno: 

a) wychodzić ze szkoły do autobusu/busa bez opieki nauczyciela lub innej osoby 

odpowiedzialnej za wyprowadzanie uczniów; 

b)czekać przed wejściem na przyjazd autobusu/busa bez opieki nauczyciela lub innej osoby 

odpowiedzialnej za wyprowadzanie uczniów; 

c) wracać do domu pieszo, jeżeli przyjechał  autobusem/busem, chyba że przedstawi zgodę 

rodzica. 

8. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez 

organizatora przewozu miejscu. 

9. Uczniowie zobowiązani są stawić się  punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania. 

10. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną 

ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

 

 

 

 



 

 

 

11.Po opuszczeniu autobusa/busa uczniowie czekają na poboczu na zezwolenie przejścia 

przez jezdnię od opiekuna. 

12. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie do świetlicy szkolnej 

lub bezpośrednio na lekcje. 

13. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej lub  w 

innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

14. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze 

zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy 

15.Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do odjazdu pierwszym , wyznaczonym kursem po 

skończonych zajęciach.  O zmianie godziny odjazdu(dodatkowe zajęcia) powiadamiają 

opiekuna świetlicy. 

16. W przypadku przekroczenia liczby miejsc na dany kurs w autobusie/busie, pozostali 

uczniowie pod opieką nauczyciela świetlicy lub innej osoby odpowiedzialnej za 

wyprowadzanie dzieci oczekują na dodatkowy kurs w wyznaczonym przez niego miejscu. 

Pierwszeństwo odjazdu w tym wypadku mają uczniowie szkoły podstawowej. 

17.Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości 

związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem- nauczycielowi świetlicy, 

dyrektorowi szkoły lub opiekunowi w autobusie/busie. 

18.Uczeń, który z przyczyn niezależnych od niego, nie zdążył  odjechać po zajęciach 

wyznaczonym kursem autobusu/busa, zgłasza ten fakt  nauczycielowi świetlicy lub 

dyrektorowi szkoły, którzy podejmują decyzję o dalszych losach ucznia. 

19.Uczeń, który z własnej winy nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym kursem 

autobusu/busa, zgłasza ten fakt nauczycielowi świetlicy lub dyrektorowi szkoły, po czym 

zawiadamia się rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły na własny koszt. 

20. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy 

. 

                   Rozdział 3 

   Rodzice/opiekunowie prawni 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia 

do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia 

dokonane przez ich dzieci w autobusie/busie (w postaci przywrócenia do pierwotnego 

wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc  

od zaistniałej sytuacji). 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły   w 

przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami 

planowanego odwożenia  na poszczególnych trasach. 

4.Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba 

zobowiązany/a jest do osobistego przekazania dziecka opiekunowi autobusu/busa  oraz jego 

odbioru z przystanku zgodnie z rozkładem jazdy po zajęciach lekcyjnych. W przypadku 

nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko 

przywożone jest do szkoły skąd  odbierają go już  rodzice.  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        Rozdział 4 

 

          Opiekun przewozu/kierowca 

 

1. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. 

2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz nauczycielami świetlicy zajmującymi 

się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania. 

3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie, decyduje o wpuszczeniu  i wypuszczeniu osób z autobusu/busa w odpowiednich 

miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub 

wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany poinformować 

organizatora przewozu. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest 

podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania organizatora dowozu o zaistniałej 

sytuacji, a także do zminimalizowania strat materialnych. 

4. W przypadku awarii autobusu /busa przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie zgłasza 

sytuację awarii do organizatora przewozu , natomiast opiekun sprawuje opiekę nad 

przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu 

zastępczego. 

5. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia 

do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich pod opiekę szkoły oraz w 

drodze powrotnej,od chwili wejścia ucznia do autobusu/busa przy szkole do chwili 

opuszczenia autobusu/busa  przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. 

6.W drodze do szkoły, od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa przy szkole a w drodze 

powrotnej ze szkoły, do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa- opiekę nad nim sprawuje 

szkoła.  

7. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie/busie  opiekun przewozu informuje 

ustnie wychowawcę  lub dyrektora szkoły. 

 

   Rozdział 5 

        Przepisy końcowe 

1.Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich 

rodzicom  najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.  

2.Regulamin będzie dostępny na stronie  internetowej Zespołu Szkół w Górznie i Urzędu 

Miasta i Gminy Górzno. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016  r. 

  

  

 


