
Załącznik do Zarządzenia nr 28/2020/2021 dnia 24.08.2021r. w sprawie wprowadzenia  
Regulaminu dowozów i odwozów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie  

REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MASŁOWIE 

Podstawa prawna: art. 32 ust. 3, 5, 6 i art. 39 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem dowozu dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie, tj. 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie i Przedszkola w Wieszczyczynie 

jest Gmina Dolsk, która zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli 

droga dziecka przekracza:  

 3 km - w przypadku uczniów klas I- IV szkoły podstawowej,  

 4 km - w przypadku uczniów klas V- VIII szkół podstawowych,  

 3 km - w przypadku dzieci przedszkolnych w wieku 5 i 6 lat. 

Nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych, którym gmina zapewnia bezpłatny transport. 

Uczniowie, których odległość z domu do szkoły jest krótsza od określonej w ust. 1 mogą 

korzystać z bezpłatnego transportu za zgodą organizatora dowozu, wyłącznie  

w przypadku wolnych miejsc.  

2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor zespołu na początku roku szkolnego. 

3. Szkoła/przedszkole ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu 

na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące negatywnych zachowań uczniów.  

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

sprawdzeniu listy obecności.  

5. Harmonogram dowozów i odwozów dostosowany jest do planu zajęć lekcyjnych  

w poszczególnych dniach tygodnia. W szczególnych okolicznościach wynikających 

ze zmiany rozkładu zajęć kursy na dany dzień mogą zostać zmienione. 

Wychowawcy klas i grup przedszkolnych zobowiązani są w tym przypadku do 

poinformowania rodziców i nauczycieli świetlicy.  

6. Na przyjazd dzieci do szkoły oczekują nauczyciele pełniący dyżury w świetlicy 

szkolnej. Dzieci przedszkolne odbierają z przystanku i zaprowadzają na przystanek 

opiekunowie.  

7. Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują w świetlicy szkolnej, 

bądź wyznaczonym miejscu, gdzie są odbierani przez opiekunów kursu.  

8. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu po przybyciu autobusu na 

wyznaczony przystanek lub przed budynek szkoły, przejmuje opiekę nad uczniami 

i wprowadza grupę do autobusu. Od tego momentu opiekę nad dziećmi sprawują 

opiekunowie, a w drodze z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni 

opiekunowie. 

9. Uczeń zarejestrowany jako „dowożony” może wrócić do domu innym środkiem 

lokomocji za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) każdorazowo 

przedkładaną wychowawcy lub  wychowawcy świetlicy. 
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10. Uczeń, który na stałe lub w wybrane dni tygodnia nie będzie korzystał z odwozów 

zobowiązany jest dostarczyć  wychowawcy oświadczenie podpisane przez 

rodziców (prawnych opiekunów). 

11. Uprawniony uczeń/dziecko ma prawo do powrotu autobusem szkolnym 

niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji dotarł do szkoły. 

12. Zwolnienie ucznia/dziecka z dowozu może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia 

podpisanego przez rodzica ( prawnego opiekuna):  

a) zwolnienie musi być złożone wychowawcy lub bezpośrednio przekazane 

opiekunowi świetlicy lub dowozów,  

b) wszystkie zwolnienia uczniów/dzieci z dowozów będą przechowywane do 

końca roku szkolnego i okazywane rodzicom na ich prośbę, 

c) Rodzic/ prawny opiekun ucznia/dziecka NIE MOŻE odbierać dziecka bez 

powiadomienia wychowawcy, nauczyciela świetlicy, opiekuna dowozów lub 

dyrektora osobiście, pisemnie lub poprzez dziennik elektroniczny.  

 

II. Uczeń  

 
1. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:  

Uczeń/ dziecko przedszkolne 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.   Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń oraz 5 i 6 letnie dziecko 

przedszkolne. Warunkiem jest zgłoszenie i dostarczenie do sekretariatu karty 

zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu, do dnia 7 września każdego roku szkolnego.  

3. Podczas jazdy uczniowie/dzieci mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych 

przez opiekunów miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.  

4. Uczniowie/dzieci mają obowiązek niezwłocznie zgłosić opiekunowi w autobusie 

niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów oraz wszystkie nieprawidłowości 

związane z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem, a także innym 

zajściem mającym wpływ na bezpieczeństwo dowozu – nauczycielowi, 

wychowawcy, opiekunowi w pojeździe lub kierowcy. 

5. Uczniom/dzieciom przedszkolnym objętym dowozem zabrania się:  

a) samodzielnego opuszczania szkoły/ przedszkola i wychodzenia na przystanek, 

b) oddalania się bez zgody nauczyciela, 

c) wsiadania i wysiadania z autobusu bez zgody opiekuna dowozu, 

d) przepychania się przy wsiadaniu do autobusu,  

e) wstawania ze swoich miejsc, biegania po autobusie, otwierania okien, zaśmiecania 

    pojazdu ,  

f) zachowywania się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie 

    bezpieczeństwa jadących w nim osób,  

g) przywłaszczania sobie rzeczy, które do niego nie należą,  
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h) żądania zatrzymania autobusu w miejscu innym niż ustalonym przez organizatora, 

i) dokonywania zniszczeń w autobusie,  

j) przewożenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym, 

    przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych i innych niebezpiecznych, 

k) używania telefonów poprzez głośne słuchanie muzyki, filmowanie i fotografowani 

     osób przebywających w autobusie. 

6. Uczniowie/dzieci przedszkolne wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko 

     w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu. Uczniowie oczekują na autobus 

w wyznaczonych miejscach ( wiatach przystankowych) zachowując przy tym 

zasady bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania.  

7. Uczniowie/dzieci przedszkolne zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym 

      miejscu wsiadania.  

8.  Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu uczniowie/dzieci zachowują szczególną 

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

 9.   Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do świetlicy szkolnej lub bezpośrednio 

na lekcje.  

10. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub  

w innym miejscu wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.  

11. 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 Dyrektora szkoły miejscu.  

12. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych  

        w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.  

W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu, uczeń może zostać 

ukarany: 

a) Ustnym upomnieniem opiekuna, nauczyciela, wychowawcy. 

b) Pisemną uwagą. 

c) Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców. 

d) Obniżeniem oceny z zachowania. 
 

III. Rodzice/prawni opiekunowie  

 
1. Rodzice (prawni 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 (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za 

zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych.  

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

w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się 

poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach. Dotyczy to 

także zajęć odbywających się przed godziną 8.00- wówczas rodzice są zobowiązani 

zapewnić dzieciom dowóz. 
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IV. Opiekun dowozu/kierowca 

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

2.Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem szkoły/przedszkola oraz 

wychowawcami zajmującymi się uczniami/dziećmi dojeżdżającymi do 

szkoły/przedszkola w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia 

uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania.  

3. Opiekun dowozu i kierowca są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych  

w niniejszym regulaminie.  

4. Kierowca w przypadku wypadku autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie 

z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom, poinformowania służb ( policja, pogotowie ratunkowe), 

i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie. 

5. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca 

niezwłocznie informuje o awarii organizatora dowozu- Gminę Dolsk oraz dyrektora 

Zespołu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, 

zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu pojazdu zastępczego.  

6. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych 

od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole/przedszkolu oraz  

od chwili odebrania ich ze szkoły/przedszkola, do chwili opuszczenia autobusu 

przez ucznia/dziecko na przystanku w swojej miejscowości.  

 

V. Przepisy końcowe  

 
1. Niniejszy regulamin zostanie przedstawiony wszystkim uczniom dowożonym oraz 

ich rodzicom na zebraniu, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują: 

podczas trwania dowozów- opiekun; w innym czasie – organizator dowozu, dyrektor 

szkoły.  

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.spmaslowo.pl.   

4. Regulamin dowożenia uczniów pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie – uchwała opiniująca nr 15/2020/2021  

z dnia 24 sierpnia 2021r.  

 

 

 

 

 

 

http://www.spmaslowo.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu dowozów i odwozów ZSP Masłowo 

 

---------------------------------                                                                                         data ……………………………….. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka 

 
------------------------------------- 

------------------------------------- 
Adres  

PISEMNA ZGODA/OŚWIADCZENIE 

RODZICA LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

O DOWOZIE DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W MASŁOWIE 

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MASŁOWIE 

 Wyrażam zgodę na dojazd autobusem szkolnym mojego dziecka w roku szkolnym 

……………………………….. 

 Do szkoły*  

 Ze szkoły * 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………. 

Zamieszkałego ……………………………………………………………………………. 

 Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na dojazd autobusem szkolnym do Szkoły 

Podstawowej im.  

J. Brzechwy w Masłowie 

 Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zamieszkania,  

a przystankiem autobusowym, z którego moje dziecko jedzie do szkoły**: 

 NOWIECZEK PARK 

 NOWIECZEK KRZYŻÓWKA 

 NOWIECZEK MALINY 

 RUSOCIN WIEŚ 

 RUSOCIN FIGURA 

 DOBCZYN 

 WIESZCZYCZYN – KOŚCIÓŁ  

 DRZONEK PARCELE 

 DRZONEK KRZYŻ 

 DRZONEK WIEŚ  

 DRZONEK-MASŁOWSKIE HUBY 

 Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z wyznaczonego 
przystanku po zajęciach szkolnych do ukończenia przez nie 7 roku życia. 
W PRZYPADKU ZMIANY RODZIC ZOBOWIĄZNY JEST DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI 
*proszę wskazać kierunek ( jeden lub dwa) 
** proszę zaznaczyć przystanek, na którym dziecko wsiada i wysiada 
ZNANY MI JEST REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW 

          -------------------------------------------------------- 
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          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu dowozów i odwozów ZSP Masłowo 

 

---------------------------------                                                                                         data ……………………………….. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka 

 
------------------------------------- 

------------------------------------- 
Adres  

PISEMNA ZGODA/OŚWIADCZENIE 

RODZICA LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

O DOWOZIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA W WIESZCZYCZYNIE 

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W MASŁOWIE 

 Wyrażam zgodę na dojazd autobusem szkolnym mojego dziecka w roku szkolnym 

…………………………… 

 Do przedszkola*  

 Z przedszkola* 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………. 

Zamieszkałego ……………………………………………………………………………. 

 Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na dojazd autobusem szkolnym do Przedszkola 

w Wieszczyczynie 

 Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zamieszkania, a przystankiem autobusowym, z którego moje dziecko jedzie do 

przedszkola**: 

 NOWIECZEK PARK 

 NOWIECZEK KRZYŻÓWKA 

 NOWIECZEK MALINY 

 RUSOCIN WIEŚ 

 RUSOCIN FIGURA 

 DRZONEK PARCELE 

 DRZONEK KRZYŻ 

 DRZONEK WIEŚ  

 DRZONEK-MASŁOWSKIE HUBY 

 Masłowo 

 

 Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z wyznaczonego 
przystanku po zajęciach przedszkolnych. 
W PRZYPADKU ZMIANY RODZIC ZOBOWIĄZNY JEST DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI 
*proszę wskazać kierunek ( jeden lub dwa) 
** proszę zaznaczyć przystanek, na którym dziecko wsiada i wysiada 
ZNANY MI JEST REGULAMIN DOWOZÓW I ODWOZÓW 

          -------------------------------------------------------- 
          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


