
ZARZĄDZENIE  Nr 91/22 

WÓJTA  GMINY STRZELECZKI  

z dnia 1 września 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie dowozu do szkół, 

przedszkoli i odwozu ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Strzeleczki oraz do Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Juliana Tuwima w Krapkowicach  

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1082 z późń. zm.1)) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 735 z późn. zm.2) ) Wójt Gminy Strzeleczki zarządza, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na rok szkolny 2022/2023 regulamin sprawowania opieki nad uczniami i dziećmi w czasie 

dowozu do szkół, przedszkoli i odwozu ze szkół, przedszkoli na terenie Gminy Strzeleczki oraz do Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Regulamin obowiązuje w następujących placówkach objętych dowozem uczniów: 

1) Szkoła Podstawowa w Komornikach; 

2) Szkoła Podstawowa w Racławiczkach; 

3) Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach; 

4) Szkoła Podstawowa w Zielinie; 

5) Szkoła Podstawowa w Dobrej; 

6) Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach; 

7) Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. 

§ 3. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę obejmującą dowóz uczniów do szkół, 

przedszkoli i ze szkół, opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami oraz uczniów korzystających z dowozu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561.  
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Załącznik  

do zarządzenia Nr 91/22 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 1 września 2022 

REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU DO 

PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, ODWOZU ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY 

STRZELECZKI ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JULIANA TUWIMA  

W KRAPKOWICACH 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy jest Gmina Strzeleczki. 

2. Dowóz organizowany jest dla uczniów i dzieci dowożonych autobusami i busem do: 

1) Szkoła Podstawowa w Komornikach; 

2) Szkoła Podstawowa w Racławiczkach; 

3) Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach; 

4) Szkoła Podstawowa w Zielinie; 

5) Szkoła Podstawowa  w Dobrej; 

6) Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach; 

7) Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach. 

3. Dzieci oczekują na przyjazd autobusu/busu rano na wyznaczonych przystankach PKS zlokalizowanych  

na terenie gminy Strzeleczki w miejscowościach: Dziedzice, Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Dobra, Moszna, 

Nowy Młyn, Pisarzowice – Buława, Racławiczki, Serwitut, Smolarnia, Zielina, Wawrzyńcowice. W miejscowości 

Dobra uczniowie wsiadają na ulicy Szkolnej (obok pomnika). Do czasu przyjazdu autobusu/busa  

za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice. 

4. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach zorganizowany jest  

na trasie Smolarnia – Dziedzice – Racławiczki – Komorniki - Dobra - Krapkowice. Wyjazd godz. 7.00, powrót  

do uzgodnienia. 

5. Listę uczniów dowożonych do poszczególnych placówek ustala dyrektor danej szkoły. 

6. Do korzystania z dowozu do w/w szkół uprawnieni są uczniowie i dzieci w/w placówek na podstawie  

art. 39 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) i Uchwały 

Rady Gminy Strzeleczki Nr XLVII/279/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

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

z trasami określonymi w pkt. 3 i 4. 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0D4F2684-F050-4883-BCAE-D0A64CFC92EC. Przyjęty Strona 2



9. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Strzeleczki. 

DOJAZD DO SZKOŁY POWRÓT DO DOMU 

 

TRASA I 

 

Strzeleczki 7.10 Strzeleczki 13.30 15.30 

Ścigów 7.19 Ścigów 13.39 15.39 

Serwitut 7.27 Racławiczki 13.43 15.43 

Smolarnia 7.30 Dziedzice I 13.46 15.46 

Dziedzice I 7.33 Dziedzice II 13.48 15.48 

Dziedzice II 7.35 Smolarnia 13.51 15.51 

Racławiczki 7.36 Serwitut 13.54 15.54 

Ścigów 7.42 Ścigów 14.02 16.02 

Strzeleczki 7.50 Strzeleczki 14.10 16.10 

 

TRASA II 

 

    

Strzeleczki 7.08 Strzeleczki 13.30 15.30 

Buława 7.20 Dobra 13.35 15.35 

Pisarzowice 7.23 Komorniki 13.40 15.40 

Łowkowice  7.28 Nowy Młyn 13.45 15.45 

Nowy Młyn 7.36 Łowkowice 13.53 15.53 

Komorniki 7.42 Pisarzowice 13.58 15.58 

Dobra 7.47 Buława 14.02 16.02 

Strzeleczki 7.52 Strzeleczki 14.14 16.14 

 

TRASA III 

 

    

Strzeleczki 7.13 Strzeleczki 13.30 15.30 

Wawrzyńcowice  7.25 Kujawy 13.40 15.40 

Moszna 7.35 Zielina 13.42 15.42 

Zielina 7.38 Moszna 13.46 15.45 

Kujawy 

Strzeleczki 

7.42 

7.50 

Wawrzyńcowice 14.00 16.00 

 

Rozdział 2 

ZADANIA OPIEKUNA 

§ 2.1. Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu/busa i wysiadania z autobusu/busa  

w miejscach wyznaczonych. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy. 

4. Podejmowanie decyzji wspólnie z przewoźnikiem, co do dalszego postępowania w przypadku awarii 

autobusu/busa. 

5. Sprawowanie opieki nad uczniami w przypadku awarii autobusu/busa do czasu zapewnienia im pojazdu 

zastępczego. 

6. Informowanie na bieżąco dyrektorów placówek o nieprawidłowym zachowaniu się uczniów w czasie 

dowozu autobusem/busem. 
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Rozdział 3 

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY 

§ 3.1. Sprawowanie opieki nad uczniami, którym Gmina zapewnia dowóz do szkoły. Sprawowanie opieki nad 

uczniami oczekującymi w szkole  na przyjazd autobusu. 

2. Sposób bezpiecznego dojścia dowożonego ucznia do budynku danej placówki oświatowej przed 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i z budynku danej placówki oświatowej do autobusu szkolnego po zakończeniu 

zajęć określa dyrektor szkoły. 

3. Dyżurny nauczyciel/opiekun, który doprowadza uczniów do autobusu, informuje opiekuna o możliwości 

odjazdu, mając na uwadze, aby wszyscy uprawnieni uczniowie do przejazdu daną trasą, wsiedli do autobusu. 

4. Racjonalne opracowanie harmonogramu rozkładu dowozu i odwozu  z uwzględnieniem rozkładu zajęć 

szkolnych. 

Rozdział 4 

PRAWA I OBOWIAZKI UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM 

§ 4.1. Uczniowie i dzieci szkół i przedszkoli naszej gminy mają prawo do korzystania z bezpłatnego dowozu 

gdy spełniają warunki określone w art. 39 ust. 3 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  

i Uchwały Rady Gminy Strzeleczki Nr XLVII/279/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

2. Obowiązkiem uczniów i dzieci dowożonych jest: 

1) dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna i kierowcy autobusu; 

2) posiadać ważną legitymację szkolną; 

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

autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych podróżnych; 

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). 

3. Uczniom i dzieciom korzystającym z dowozu kategorycznie zabrania się: 

1) otwierać drzwi pojazdu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący 

ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu; 

2) zachowywać się w sposób nieodpowiedni, utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych; 

3) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okna, zaśmiecać pojazd, niszczyć wyposażenie pojazdu; 

4) żądać zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym; 

5) rozmawiać z kierowcą; 

6) przewozić przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym, przedmioty cuchnące, zapalne, 

łatwopalne i  inne niebezpieczne. 

4. W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie 

reagujący na uwagi kierowcy i opiekuna może zostać ukarany zgodnie z przepisami prawa obowiązującego  

w danej placówce. 
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Rozdział 5 

UWAGI KOŃCOWE 

§ 5.1. Za bezpieczne i higieniczne warunki podróży odpowiada przewoźnik. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych miejscach i przystankach autobusowych  

na przyjazd autobusu/busa odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe na skutek ich 

niewłaściwego zachowania się w trakcie przewozu autobusem/busem i oczekiwania na przystanku na przyjazd 

autobusu/busa. 

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

drogowego oraz za brak zapewnienia uczniom i opiekunowi odpowiednich warunków w czasie przejazdu 

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

o ruchu drogowym. 

5. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub innym środkiem komunikacji 

gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia  

w drodze do i ze szkoły. 

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

nieprzestrzeganie. 

7. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez dyrektora i wychowawców wszystkim uczniom dowożonym  

i ich rodzicom w sposób przyjęty w szkole. 

8. Regulamin obowiązuje na rok szkolny 2022/2023. 
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