
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr  97/09 

Burmistrza Gminy Sędziszów Młp. 
z dnia 31sierpnia 2009 r. 

 

REGULAMIN  
DOWOZU DO SZKÓŁ I ODWOZU ZE SZKÓŁ  

UCZNIÓW NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MŁP. 
 

Postanowienia ogólne 
§1 

1.  Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Sędziszów Młp. 
2. Organizator dowozów w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa trasę 
przejazdu autobusów wraz z przystankami.  Dyrektor szkoły określa godziny 
przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego oraz ustala listę uczniów 
dowożonych do szkoły (orientacyjna liczba uczniów przekazywana jest 
organizatorowi do 20 sierpnia, imienna do 1 września każdego roku). 
3. Szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów 
dowożenia uczniów. 
4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie 
dowozów po stwierdzeniu obecności uczniów. 
5. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu tylko w ustalonym przez 
organizatora przystanku. 
6. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na 
zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań 
uczniów.  
7. Dyrektor informuje przewoźnika z co najmniej pięciodniowym 
wyprzedzeniem o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów 
związanych ze zmianami organizacji nauki w szkole. 
8. Obowiązki przewoźnika wynikają z umowy zawartej z Gminą 
 Sędziszów Młp. 

 
 
 
 
 
 



 
Obowiązki uczniów 

 §2 

1.  Dostosowanie się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń 
opiekuna i kierowcy autobusu. 
2. Posiadanie ważnych biletów miesięcznych lub jednorazowych 
uprawniających do przejazdu oraz ważną legitymację szkolną. 
3. Wsiadanie i wysiadanie do autobusu drzwiami do tego wyznaczonymi przez 
opiekuna  tylko w czasie postoju  autobusu. 
4. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna. 
5. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 
 

a)  wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność        
opiekuna, 
b)  wstawać ze swoich miejsc podczas jazdy, 
c)  zaśmiecać pojazdu, otwierać okna, 
d)  niszczyć wyposażenie autobusu, 
e) zachowywać się w sposób nieodpowiedni , utrudniający pracę 
kierowcy lub stwarzający zagrożenie  bezpieczeństwa innym jadącym  
w autobusie, 
f)  żądania zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 
g)  rozmawiać kierowcą. 
 

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących na przystanek autobusowy, 
oczekujących na autobus oraz powracających do domu po przyjeździe do swojej 
miejscowości  odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
7. Uczniowie dojeżdżają autobusem zgodnie z ustalonym planem dowozów. 
Uczeń dowożony może w szczególnych przypadkach wrócić do domu 
autobusem kursowym przewoźnika ,tylko za zgodą  opiekuna  i pisemną zgodą 
rodziców. W przypadku jakichkolwiek zwolnień klasy z zajęć, uczniowie 
oczekują w szkole na swój planowy odjazd do domu. 
8.  W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący 
się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi opiekuna lub kierowcy zostanie 
ukarany zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w szkole. 
 
 
 



 
                                                                          Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 97/09  
Burmistrza Gminy Sędziszów Młp. 

z dnia 3 sierpnia 2009 r. 
 

Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu dowozu do szkół i odwozu ze szkół uczniów na 
terenie Gminy Sędziszów Młp i zobowiązuję się do jego przestrzegania:. 

Klasa ……………. 

Lp. Nazwisko ucznia Data Podpis ucznia Podpis rodzica 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 97/09  

Burmistrza Gminy Sędziszów Młp. 
z dnia 3 sierpnia 2009 r. 

 
 

 
 
 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Zarządzenia Burmistrza 
 Gmin Sędziszów Młp. Nr 97/09 z dnia 31sierpnia 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu dowozu do szkół i odwozu ze szkół uczniów na 
terenie Gminy Sędziszów Młp 
 
 
 
 
Data………………………….                                       …………………………………                                       

 Podpis dyrektora szkoły 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                ZARZĄDZENIE NR  97 /09 
BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP. 

z dnia31 sierpnia 2009 r. 
 

w sprawie  wprowadzenia regulaminu dowozu do szkół i odwozu  ze szkół uczniów na 
terenie Gminy Sędziszów Młp. 
 

Na  podstawie art. 17 ust. 3 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 gminy (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) 
 

zarządzam co następuje: 
§1 

1. Wprowadza się regulamin dowozu do szkół i odwozu ze szkół uczniów na terenie Gminy 
Sędziszów Młp. stanowiący załącznik do zarządzenia . 
2. Regulamin obowiązuje w następujących szkołach objętych dowozem uczniów: 

a) Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Sędziszowie  Młp. 
b) Gimnazjum im. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych 
c) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej 
d) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych 
e) Szkoły Podstawowej im ks. Władysława  Świdra w Czarnej Sędziszowskiej 

3. Regulamin obowiązuje uczniów dowożonych do szkół i ze szkół do domu. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Gminy Sędziszów Młp. oraz dyrektorom placówek oświatowych wymienionych w §1. 
 

§3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1września 2009 r. 


