
WÓJT GMIN * s A J B l C E 
ul. Płocka 32,09-533 Słubice 
powiat płocki, *oi. m sowieckie Zarządzenie Wójta Gminy Słubice 

Nr 0050.99.2020 
z dnia 31.08.2020 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Słubice 
w roku szkolnym 2020/2021. 

Na podstawie Art. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) 
oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zarządzam co 
następuje: 

§ i 

Przepisy ogólne 

\ . Organizatorem dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Słubice jest Gmina Słubice, która zapewnia 
bezpłatny transport i opiekę uczniom. 

2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły. 

3. Organizator dowozu określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego. 

4. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów 
dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. 

5. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów. 

§ 2 

Szkoła 

' l . Na przyjazd dzieci do szkoły oczekują nauczyciele pełniący dyżury w świetlicy szkolnej. 

2. Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują w świetlicy szkolnej, bezpośrednio po 
lekcjach po sprowadzeniu przez nauczycieli do szatni i odprowadzeniu do autobusu szkolnego. 

3. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu po przybyciu autobusu na przystanek lub na 
teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów (zawrócenia), przejmuje opiekę nad uczniami 
i wprowadza grupę do autobusu. Od tego momentu opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie 
zatrudnieni w autobusach szkolnych, a w drodze z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni 
opiekunowie. 

§ 3 

Uczeń 

1. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły: 
Uczeń ma prawo do: 
a) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu; 



b) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy; 
c) zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu; 
d) opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia do autobusu; 

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów 
w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy. 

3. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, 
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu , 
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób, 
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 
e) dokonywać zniszczeń w autobusie. 

4. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez 
organizatora dowozu. 

5. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania. 

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność 
tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

7. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni pod opieką nauczyciela a następnie do 
świetlicy szkolnej lub bezpośrednio na lekcje. 

8. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub w innym miejscu 
wyznaczonym przez Szkołę. 

9. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć, 
uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym 
przez Szkołę miejscu. 

10. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, zobowiązany jest on 
do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnienia pracownikowi 
administracyjnemu/ nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły. 

11. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie 
oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy. 

§ 4 

Rodzice/prawni opiekunowie 

1. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca 
zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz za 
bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu. 



2. Rodzice (opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich 
dzieci w autobusach szkolnych. 

3. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku 
uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych 
odwozów na poszczególnych trasach. 

§ 5 

Opiekun dowozu/kierowca 

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

2. Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami 
dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom 
bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły. 

3. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 
Podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku autobusu. 

4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem 
działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, 
poinformowania dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji. 

5. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie informuje 
o awarii organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, 
zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego. 

6. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia 
do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili 
opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. 

§ 6 

Zalecenia podczas przewozu w autobusie szkolnym uczniów związane z pandemią COVID-19 oraz 
zalecenia dotyczące dezynfekcji miejsc dotykanych przez użytkowników autobusu szkolnego. 

1. Do autobusu szkolnego wsiadają uczniowie, którzy są zdrowi (nie mają kataru, nie kaszlą, nie mają 
podwyższonej temperatury); 

2. Każdy uczeń na twarzy i nosie nosi maseczkę przez cały czas jazdy; 

3. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo w odstępach do 1,5 m; 

4. Wchodzimy do autobusu tylko jednymi drzwiami; 

5. Wysiadamy z autobusu pojedynczo w odstępach 1,5 m również jednymi drzwiami; 

6. Wszyscy jadący autobusem szkolnym dostosowują się do poleceń opiekuna; 



7. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów opiekun dezynfekuje wszystkie poręcze 
i miejsca, które są dotykane przez użytkowników; 

8. Dezynfekcja przeprowadzane jest przez obsługę autokaru środkami dezynfekującymi i 
antybakteryjnymi. Po przeprowadzonej dezynfekcji autobusy wietrzone są od 2 do 3 godzin. 
Standardem przyjętym jest to, że szkolny autobus w ciągu tygodnia dezynfekowany jest 
przynajmniej raz. Kierowcy autobusów zostają wyposażeni w żele/płyny anty bakteryjne z 
zalecaniem częstego odkażania rąk. 

9. Standardem jest codzienne mycie i sprzątanie autobusów po zakończeniu jazdy oraz przemywanie 
elementów pojazdu takich jak poręcze i uchwyty środkami dezynfekującymi. 

10. Wszystkie przypadki podejrzenia choroby należy natychmiast zgłosić do opiekuna w autobusie. 

Przepisy końcowe 

1. Niniejszy regulamin zostanie przedstawiony wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom na 
zebraniu szkolnym, najpóźniej w miesiącu wrześniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: podczas trwania 
dowozów- opiekun; w innym czasie - dyrektor szkoły. 

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

4. Powyższy Regulamin podlega modyfikacji w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej 
(wprowadzeniu strefy żółtej lub czerwonej). 


