
 

Zarządzenie Nr 0050.346.2017 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 26 września  2017 r. 

 

            w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkół w 

Raciborzu  

           

              Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 446  z późn. zm. )  oraz art. 39 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 

2017 r., poz. 59 ) 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1.  Ustalam Regulamin dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do: 

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz; 

2) Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich ul. Cecylii 30,  

    47-400 Racibórz; 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu ul. Zamkowa 1,  

     47 – 400 Racibórz; 

4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu  

     ul. K. Miarki 4, 47 – 400 Racibórz; 

5) Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Rzeźnicza 8, 47 400 Racibórz 

      stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2.  Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę obejmującą dowóz uczniów do szkoły     

     i odwóz ze szkoły, opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu  oraz  

     uczniów korzystających z dowożenia. 

3.  Przepisy Regulaminu zostały uzgodnione i zaakceptowane przez dyrektora: 

    1) Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu ul. Królewska 19; 

    2) Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich ul. Cecylii 30; 

    3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu ul. Zamkowa 1; 

    4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu    

         ul. K. Miarki 4;  

   5)  Raciborskiego  Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Rzeźnicza 8, 47 400 Racibórz 

    oraz podmiot realizujący zadanie w zakresie dowozu uczniów do szkół. 

 

§ 2 

 

Tracą moc: 

1)  zarządzenie nr 0050.307/A.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do szkół w Raciborzu; 

2)  zarządzenie Nr 0050.310.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 05 września 2016 r. zmieniające 

zarządzenie  w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów z terenu Gminy Nędza do szkół w 

Raciborzu. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

2.  Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nędza.                                                                                 
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                                                                                    Załącznik do zarządzenia Nr 0050.346.2017  

                                                                             Wójta Gminy Nędza z dnia  26. 09. 2017 r. 

  

 

REGULAMIN  DOWOŻENIA  UCZNIÓW  Z  TERENU  GMINY  NĘDZA do: 

1.  Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  ul. Królewska 19,  

2.  Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w  

     Raciborzu ul. Cecylii 30, 

       3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu ul.  

           Zamkowa 1, 

       4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w  

           Raciborzu ul. K. Miarki 4,  

       5. Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Rzeźnicza 8, 

 

§ 1 

DEFINICJE 

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Szkołę Podstawową Nr 1      

z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych;  

   

2) uczniu, należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do:  Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Raciborskiego Centrum 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  

   

   

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora:  Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Szkoły 

Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu, Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Raciborskiego Centrum 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

   

 

§ 2 

POSTANOWIENIE OGÓLNE 

 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Gmina Nędza. 

2. Dowóz i odwóz organizowany jest autobusem dla uczniów, o których mowa w art. 39 ust. 4  pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ).  

3. Kompleksowe dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza i opiekuna odbywa się na trasie:  Racibórz –  

Babice – Górki Śląskie – Szymocice –  Nędza  –  Ciechowice – Łęg – Zawada Książęca – Racibórz.  

4. Dowóz do szkoły organizowany jest na godzinę 8,00 zgodnie z rozpoczęciem zajęć. 

5. Dyrektor szkoły informuje przewoźnika o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów 

związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole, co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie 

odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

7. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu zajęć organizuje  dyrektor szkoły, przy czym 

przed rozpoczęciem zajęć opiekun doprowadza ucznia do drzwi budynku szkoły, odbiór  ucznia odbywa 

się w tych samych miejscach.  

8. Dyrektor zobowiązany jest do ścisłej współpracy z organizatorem dowozu i  opiekunem w zakresie  

dowozu i odwozu uczniów. 
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9. Listę uczniów dowożonych do szkół, Gmina Nędza przekazuje do podmiotu realizującego zadanie w 

zakresie dowozu uczniów do szkół. 

10. Do korzystania z dowozu i odwozu z  szkoły uprawnieni są uczniowie na podstawie art. 127  

i 36 ust. 17  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ) 

z opiekunem. 

11. Przewoźnik zobowiązany jest do przewozu wszystkich uczniów uprawnionych do przewozu zgodnie   

z trasą określoną w ust. 3. 

12. Dowóz i odwóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego i tylko w dni nauki w szkole. 

 

§ 3 

OPIEKUN 

 

1. Opiekun jest zatrudniony przez Wójta Gminy Nędza. 

2. Opiekun odpowiada za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

3. Opiekun jest odpowiedzialny za pojedyncze wchodzenie uczniów do autobusu i wychodzenie uczniów 

z autobusu. W przypadku przepychania się opiekun wstrzymuje wchodzenie, wychodzenie i poleca 

ponowne ustawienie się. 

4. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania z autobusu 

w miejscach wyznaczonych – przystankach. 

5. Opiekun zajmuje miejsce w autobusie tak, aby widział zachowanie wszystkich uczniów podczas jazdy. 

6. Opiekun uprawniony jest do podejmowania decyzji wspólnie z przewoźnikiem, co do dalszego 

postępowania w przypadku awarii autobusu lub wypadku. 

7. Opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad uczniami w przypadku awarii autobusu lub 

wypadku, do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego lub przyjazdu rodziców uczniów, opiekunów lub 

opiekunów prawnych. 

8. Opiekun informuje na bieżąco dyrektora szkoły oraz Wójta Gminy o nieprawidłowym zachowaniu się 

ucznia/ów w czasie dowozu w autobusie. 

9. Dyrektor jak i Wójt Gminy ma obowiązek reagowania na zgłoszenia dotyczące pozytywnego lub 

negatywnego zachowania się ucznia/ów w czasie dowożenia. 

 

§ 4 

UCZEŃ 

 

1. Uczniowie muszą posiadać ważną legitymację szkolną. 

2. Uczniowie wsiadają / wysiadają z  autobusu tylko w wyznaczonych przystankach. 

3. Dowożeni uczniowie mają obowiązek: 

   1)  dostosowanie się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna i kierowcy    

autobusu, 

2) wsiadać i wysiadać z autobusu drzwiami do tego wyznaczonymi przez opiekuna tylko w czasie 

postoju autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych podróżnych,  

   3)  wsiadać i wysiadać na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni, 

   4) w czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autobusem (nie przemieszczać się po 

autobusie, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z 

pojazdu, nie rzucać przedmiotami w pasażerów w autobusie). 

4. Uczniom korzystającym z dowozu zabrania się: 

    1) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, 

    2) otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób 

powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu, 

3) zachowywać się w sposób nieodpowiedni, utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla 

współpodróżnych, 

4) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okna, zaśmiecać pojazd, niszczyć wyposażenie autobusu, 

5) rozmawiać z kierowcą, 

6) żądać zatrzymania autobusu w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

7) przewozić przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym, przedmioty cuchnące, 

zapalne, łatwopalne i inne niebezpieczne. 

5. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe 

autobusu z zachowaniem bezpieczeństwa o ruchu drogowym. 

6. Uczniowie mają prawo do poszanowania ich godności osobistej. 
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§ 5 

UWAGI  KOŃCOWE 

 

1.Rodzice lub  prawni opiekunowie  ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów, 

powstałe na skutek ich niewłaściwego zachowania się w trakcie przewozu autobusem  i oczekiwania na 

przystanku na przyjazd autobusu oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

2. Zwolnienie ucznia z dowozu może nastąpić osobiście przez rodziców, prawnych opiekunów lub 

rodziców zastępczych. 

3. Za bezpieczne i higieniczne warunki podróży, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za 

punktualne przyjazdy i odjazdy, oznakowanie autobusu, posiadanie aktualnego OC i NW na wszystkie 

pojazdy używane do wykonania usługi odpowiada przewoźnik. 

4. W przypadku awarii autobusu przewoźnik zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt pojazd 

zastępczy, spełniający warunki określone w § 2 ust. 3. 

5. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz za nie zapewnienie uczniom i opiekunowi odpowiednich warunków w czasie przejazdu   

(bezpieczeństwa i higieny), mając na uwadze przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo przewozowe      

i Prawo o ruchu drogowym. 

6. W przypadku podróży ucznia do szkoły i ze szkoły pieszo lub innym środkiem komunikacji, Gmina, 

szkoła i przewoźnik  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas tej podróży. 

7. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników 

dowozu gmina może odwołać kurs w porozumieniu z dyrektorem szkoły i przewoźnikiem. 

8. Uczniowie nie zapisani na liście dowozów lub inne osoby mogą być przewożone autobusem w 

szczególnym przypadku tylko za zgodą organizatora dowozów, przewoźnika i opiekuna pod warunkiem 

posiadania wolnych miejsc. 

9. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego 

nieprzestrzeganie. 

10. Dyrektor lub wychowawca zobowiązany jest zapoznać rodziców i uczniów z niniejszym 

regulaminem. 

11.Wsiadanie i wysiadanie uczniów odbywać się będzie na aktualnych przystankach autobusowych,  na 

których określone są rozkłady jazdy.  

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje opiekun w porozumieniu 

z Wójtem Gminy przy współudziale dyrektora.  

13. Regulamin obowiązuje od 1 września 2017 r.  

 

 

 

 

 

        

 


