
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI, 

KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z DOWOZU

1.Na początku roku szkolnego nauczyciel –wychowawca zbiera od rodziców oświadczenie,

czy dziecko będzie korzystało z dowozu. Sporządza listę i przekazuje ją do wicedyrektora

szkoły. Oświadczenia przechowuje do końca roku szkolnego wychowawca klasy. 

2.Uczniowie dojeżdżający są objęci opieką świetlicową.

3. Jeśli uczniowie dojeżdżający nie mają rano zajęć dydaktyczno- wychowawczych, oczekują

na  zajęcia  w  świetlicy  szkolnej,  a  odjeżdżają  do  domu  bezpośrednio  po  zajęciach

dydaktyczno-wychowawczych lub oczekują na odwóz w świetlicy szkolnej. 

4.Na  podstawie  art.43ust.1  Kodeksu  drogowego dziecko  w wieku  7  lat  może  korzystać  

z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Rodzice wszystkich

dzieci  składają  oświadczenia  o  samodzielnym  lub  niesamodzielnym  powrocie  dziecka  

z przystanku autobusowego do domu. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo

dziecka poza szkołą. /Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury/.

5.Uczniowie wychodzą z autobusu z osobą sprawującą opiekę w czasie dowozu. 

6.Dzieci  oczekują  na  autobus  w  łączniku  szkoły  zawsze  pod  opieką  nauczyciela

dyżurującego. 

7. Do autobusu uczniowie wsiadają według wieku: od najmłodszych do najstarszych.

8.Zgodnie z  art.43ust.2  Kodeksu drogowego dziecko w wieku do 15 lat  poruszające  się  

po drodze po zmierzchu poza terenem zabudowanym jest  obowiązane używać elementów

odblaskowych. Nauczyciele –wychowawcy, dla większego bezpieczeństwa, mają obowiązek

przypominania dzieciom  o konieczności noszenia odblasków. 

9.Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie wyrazili zgody na samodzielny powrót dziecka  

z  przystanku  autobusowego  do  domu,  a  osoby  odbierającej  nie  ma  -  dziecko  zostaje



odwiezione do świetlicy szkolnej,  w której oczekuje na rodziców (prawnych opiekunów)  

lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę. 

10.Jeżeli  nie  ma  nauczyciela,  który  mógłby  sprawować  opiekę  nad  dzieckiem  do  czasu

odebrania dziecka przez rodziców lub upoważnioną osobę, nauczyciel świetlicy: 

a)podejmuje próbę telefonicznego skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami,

osobami  upoważnionymi  przez  rodziców)  i  ustalenia  czasu  dotarcia  rodzica  /opiekuna  

do szkoły, 

b) przy braku możliwości nawiązania kontaktu – wychowawca świetlicy dzwoni na policję –

podaje  dane  osobowe  dziecka  i  rodziców  oraz  prosi  o  pomoc  w  ustaleniu  osoby,  która

mogłaby przejąć  opiekę nad dzieckiem.  Należy w tej  sytuacji  zachować spokój  –  wziąć  

pod uwagę  stan emocjonalny dziecka, 

c)  wychowawca  świetlicy  lub  nauczyciel  sprawujący  opiekę  nad  dzieckiem  wpisuje  

w dzienniku zajęć  świetlicowych  (w części  „kontakty z  rodzicami”)  notatkę  o  zaistniałej

sytuacji i powiadamia pedagoga oraz dyrektora szkoły.

11.Osoba sprawująca opiekę podczas dowozu, nauczyciel, pracownik szkoły nie mają prawa

zabrać dziecka do domu ani do odwiezienia go prywatnym samochodem.

12.  Na początku  roku szkolnego  wychowawca  klasy  zapoznaje  uczniów dojeżdżających  

z  Regulaminem sprawowania  opieki  nad uczniami  w czasie  dowozu do szkoły  i  odwozu  

ze  szkoły,  obowiązującym w Szkole  Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka  w  Kleszczowie.

Uczniowie  zobowiązują  się  do  jego  przestrzegania  poprzez  złożenie  podpisu  na  liście

klasowej  (Wzór oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr 2  do  niniejszej  procedury).  Listę

przechowuje w swojej teczce wychowawca.

13.  Na pierwszym zebraniu  z  rodzicami  (wrzesień  danego  roku szkolnego)  wychowawca

klasy  zapoznaje  rodziców  dzieci  dojeżdżających  z  Regulaminem  sprawowania  opieki  

nad  uczniami  w  czasie  dowozu  do  szkoły  i  odwozu  ze  szkoły,  obowiązującym  w  Szkole

Podstawowej  im.  Janusza  Korczaka  w  Kleszczowie.  Rodzice/  prawni  opiekunowie

zobowiązują się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na klasowej liście rodziców

(Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury). Listę przechowuje

w swojej teczce wychowawca.



Załącznik 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Imię i nazwisko ucznia .............................................................klasa............... rocznik................

Sposób powrotu ucznia:

1.  SAMODZIELNIE  opis  (sposób  powrotu)  drogi  dziecka  z  przystanku  autobusowego  

lub miejsca wyznaczonego jako przystanek do domu: (Proszę zaznaczyć)  

Dziecko będzie wracało  z przystanku do domu samodzielnie 

Dziecko będzie wracało z przystanku pod opieką ucznia SP w Kleszczowie, który ukończył

10 lat .............................................................                   

                       (imię i nazwisko, klasa)

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka samodzielnie

wracającego  z  przystanku  autobusowego  lub  miejsca  wyznaczonego  jako  przystanek  

do domu: 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych 

opiekunów: ........................................................................

............ ...............................................................................

.....

2. ODEBRANIE DZIECKA Z PRZYSTANKU PRZEZ UPOWAŻNIONE OSOBY:

....................................................................                                                                                   

                    (imię i nazwisko)

....................................................................                                                                                   

                    (imię i nazwisko)

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

odebrania go przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas, osobę.

Czytelne  podpisy  rodziców/prawnych

opiekunów: ...............................................................



...................................................................................

....................



Załącznik 2

OŚWIADCZENIE UCZNIA

Zapoznałem (-am)  się  z  treścią  Regulaminu  sprawowania  opieki  nad  uczniami  w  czasie

dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły,  obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Janusza

Korczaka w Kleszczowie  i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

Klasa …………………………
Lp. Nazwisko i imię ucznia Data Podpis

1.
2.
3.
4.
5.



Załącznik 3

               

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Zapoznałem (-am)  się  z  treścią  Regulaminu  sprawowania  opieki  nad  uczniami  w  czasie

dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły,  obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Janusza

Korczaka w Kleszczowie  i zobowiązuję się do jego przestrzegania:

Klasa …………………………
Lp. Nazwisko i imię 

rodzica/ prawnego opiekuna
Data Podpis

1.
2.
3.
4.
5.






