
Załącznik nr 1 

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY PRZEZ  

OPIEKUNA DOWOZÓW SZKOLNYCH 

 
 
I. Ustalenia ogólne. 
 

1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie 
przyprowadzania i odbierania ze świetlicy szkolnej przez opiekuna dowozów szkolnych. 
Określenia odpowiedzialność Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych, 
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

2. Dzieci korzystają z autobusu szkolnego wyłącznie na podstawie złożonej „Deklaracji 
korzystania z autobusu szkolnego” przez rodzica posiadającego pełnię władzy 
rodzicielskiej lub zgodnie  orzeczeniem sądu. 

3. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę świetlicy, w formie 
pisemnej o sądowych ograniczeniach i innych ustaleniach związanych z 
wykonywaniem władzy rodzicielskiej oraz wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej 
dziecka istotnych dla odbioru dziecka ze szkoły. 

4. Zmiany dotyczące rodziców mają takie samo zastosowanie w przypadku opiekunów 
prawnych. 

5. Osoby odbierające dzieci z przystanku autobusu szkolnego mają obowiązek 
posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość by okazać go w 
sytuacji budzącej wątpliwość opiekuna dowozów szkolnych. 

 

II. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej 
dojeżdżających autobusem szkolnym. 

 

1. Dzieci ze świetlicy szkolnej odbierane przez opiekuna dowozów szkolnych są 
odbierane ze świetlicy na podstawie imiennej listy dzieci. 

2. Po odebraniu dzieci ze świetlicy opiekun dowozów szkolnych przejmuje za nie 
odpowiedzialność, nawet jeśli przebywają nadal na terenie szkoły. 

3. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym do momentu przekazania ich 
wychowawcy świetlicy znajdują się pod opieką opiekuna dowozów szkolnych. 

4. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym są przekazane na przystanku rodzicom bądź 
osobie uprawnionej na podstawie upoważnienia. Osoba ta oczekuje na dziecko 
minimum na 5 min przed planowym przyjazdem autobusu szkolnego. 

5. W przypadku braku opiekuna na przystanku dziecko wraz z opiekunem dowozów 
szkolnych wraca autobusem szkolnym do szkoły i oczekuje w świetlicy szkolnej na 
odbiór przez rodzica bądź osobę upoważnioną. 

6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka z przystanku  autobusu szkolnego do 
domu konieczne jest posiadanie pisemnego oświadczenia tego faktu od rodzica  
 

7. Opiekun dowozów szkolnych każdorazowo posiada listę dzieci dojeżdżających 
autobusem szkolnym wraz z numerami telefonów do rodziców lub osób uprawnionych 
od odbioru. 

 



 

 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO 

1. W związku z sytuacją związaną z CIVID-19 do odwołania obowiązuje nakaz noszenia 
maseczek w autobusie szkolnym. Konieczne jest również zachowanie maksymalnego 
dystansu między pasażerami. 

2. Przed wejściem do autobusu szkolnego odkażane są dłonie. Można skorzystać ze 
środków dezynfekcji własnej lub opiekuna grupy. 

3. W autobusie szkolnym nie spożywa się  posiłków ani nie pije żadnych napojów.  

4. Uczestnicy dowozu zachowują spokój, zajmują swoje miejsce i nie przemieszają się po 
autobusie w trakcie jazdy. 

5. Uczestnicy dowozu zobowiązani są do podporządkowania poleceniom opiekuna grupy z 
ramienia szkoły, który dba o ich bezpieczeństwo. 

6. W trakcie sprawdzania obecności przez opiekuna uczeń- uczestnik dowozu  wywołany do 
weryfikacji podnosi rękę ( nie krzyczy, nie podchodzi do opiekuna).  

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2020 
roku. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, rodziców/opiekunów prawnych 
dzieci uczęszczających do szkoły, osoby upoważnione do odbioru oraz uczniów 
korzystających z dowozu autobusem szkolnym. 

 


