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z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Drzycim oraz wobec których Gmina Drzycim nie
ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów
przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)1) oraz art. 14a ust. 1, 2, 3 i art. 17 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami)2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze bezpieczną drogę dziecka/ucznia z domu do szkoły, Rada Gminy w Drzycimiu
zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji
publicznej (w tym, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, w formie zakupu biletów przez Gminę), jeżeli
droga dziecka/ucznia z domu do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, nie przekracza 3 lub 4 kilometrów.
§ 2. Na czas funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, tj. do dnia 30 czerwca 2012 roku,
zapewnia się bezpłatny dowóz uczniów z miejscowości Brzemiona i Zalesie Szlacheckie.
§ 3. Obowiązek zwrotu kosztów dowozu realizowany przez UG w Drzycimiu zachodzi w przypadku
niezapewnienia bezpłatnego transportu uczniów do szkół.
§ 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie dowozu uczniów do szkół gminnymi
środkami transportu wprowadza się Regulamin dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Drzycim , który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230
i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17
poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144
poz. 1043, Nr 208 poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120
poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235
poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705 , z 2010 r. Nr 44
poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149
poz. 887 i Nr 205 poz. 1206.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych
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Załącznik do Uchwały Nr XII/65/2012
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Regulamin dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Drzycim
§ 1. Ustala się regulamin dowożenia uczniów do szkół autobusami gminnymi na terenie Gminy Drzycim
o treści następującej:
1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Drzycim. Organizator dowozów określa
w planie dowozów przystanki dla autobusów szkolnych, godziny odjazdów, przyjazdów dla dowożonych
uczniów do szkoły.
2. Liczbę uczniów dowożonych z danych kierunków ustala dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni
i w terminie do końca sierpnia każdego roku przekazuje organizatorowi.
3. Każda szkoła zobowiązana jest wspólnie z organizatorem dostosować tygodniowy plan zajęć do
terminów dowożenia uczniów.
4. Autobusy szkolne odjeżdżają z przystanku (miejsca zbiórki) o godzinie ustalonej w planie dowozów po
stwierdzeniu przez wychowawcę świetlicy obecności wszystkich uczniów.
5. Uczniowie każdej szkoły wsiadają / wysiadają do autobusów szkolnych tylko w ustalonym przez
organizatora miejscu.
6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do
swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.
7. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje
decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim
przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności
do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.
8. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów - opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi
uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
9. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do
autobusu, do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia
autobusu przez uczniów na przystanku w swojej miejscowości.
10. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
11. O zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń
się uczy.
12. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.
13. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
e) rozmawiać z kierowcą.
14. Uczniowie podczas jazdy mają obowiązek siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów miejscach.
15. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu porównania jej
z obecnościami podczas zajęć w szkole.
16. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi
się uczniami dojeżdżającymi do szkoły
17. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów
dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
18. Dyrektorzy szkół z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informują organizatora o planowanych
zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany
powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym
autobusem.
19. Uczniowie nie zapisami w dzienniku świetlicy lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym
autobusem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Uczeń dowożony może wrócić
do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły i opiekuna.
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20. Nauczyciel – pracownik oświaty przebywający w autobusie ma obowiązek interweniować, jeżeli
zachowanie uczniów w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg jazdy autobusu bądź spokój podróżujących nim
uczniów.
21. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez nauczycieli - opiekunów wszystkim uczniom dowożonym
oraz przez dyrektorów szkół rodzicom tych uczniów, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a) podczas trwania dowozów - nauczyciele – opiekunowie – pracownicy oświaty
b) w innym czasie - organizator dowozów.
23. Ustala się następujące punkty zbiorcze – przystanki dla dzieci: Bedlenki, Biechowo, Biechówko,
Brzemiona, Dąbrówka, Dólsk, Drzycim - szkoła, Drzycim – OSP, Gacki, Gacki I, Gacki II, Gródek - szkoła,
Gródek – osiedle, Jastrzębie, Jastrzębie I, Krakówek, Leosia, Lubocheń, Mały Dólsk, Sierosław, Spławie,
Wery, Zalesie Szlacheckie.
§ 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późniejszymi zmianami) w zakresie zapobiegania i zwalczania
demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18 i postępowania w sprawach o czyny karalne zastosowanie cytowane poniżej przepisy Kodeksu wykroczeń:
„Art. 2. Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy
demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.
Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod
wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza
250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje
na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4.W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości
ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.
Art. 124. §1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie
przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody
lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 143. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy,
instalację oświetleniową, zegar; automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub
nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.”
§ 3. Jeżeli w autobusie dojdzie do czynu karalnego, należy podjąć następujące kroki:
1. Niezwłocznie powiadomić o zajściu dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
2. Opiekun ustala przy udziale innych osób okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
sporządza notatkę służbową, w której zamieszcza:
- datę, godzinę oraz miejsce zajścia,
- personalia sprawcy (jeśli jest znany), poszkodowanego oraz świadków zdarzenia,
- ustalony przebieg zdarzenia.
3. Wyznaczona przez dyrektora osoba powiadamia rodziców ucznia - sprawcy, obligując ich do
niezwłocznego przybycia do szkoły.
4. Gdy sprawa jest poważna (rozbój, bójka, pobicie z uszkodzeniem ciała, zagrożone jest zdrowie ucznia)
opiekun zawiadamia policję – tel. 997 lub tel. kom. 112.
5. Jeżeli opiekun w autobusie jest świadkiem zachowania agresywnego, ma obowiązek:
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- przerwać takie zachowanie z pomocą innej osoby, używając tyle siły, ile jest niezbędne, np. do rozdzielenia
bijących się uczniów,
- przekazać informację dyrektorowi szkoły, który podejmie rolę koordynatora działań wyjaśniających.
6. W ramach postępowania wobec ofiary zdarzenia opiekun powinien podjąć następujące kroki:
- powierzyć opiekę nad uczniem – ofiarą zdarzenia lekarzowi czy pielęgniarce w Przychodni Rodzinnej
w Drzycimiu lub wezwać pogotowie,
- powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły.
7. Jeżeli opiekun zauważy, że uczeń w autobusie pali papierosy, jest pod wpływem alkoholu lub
narkotyków, to:
- Zawiadamia dyrektora szkoły, który podejmuje rolę koordynatora działań.

