
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 odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich 

upoważnionych, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

2. Dzieci korzystają z autobusu szkolnego wyłącznie na podstawie złożonej Karty 

zgłoszenia dziecka na autobus szkolny 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 
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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. 

8. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci uczęszczających do szkoły, osoby upoważnione do odbioru oraz 

uczniów korzystających z dowozu autobusem szkolnym. 

 


