
Regulamin dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego w Chodczu 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach. 

 Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym 

Rozdz.art.43. pkt.1,2. 

 Statut Przedszkola Samorządowego w Chodczu. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 Uprawnienia do przewozów szkolnych nabywa dziecko (które 

ukończyło 5 rok życia), którego rodzice (opiekunowie prawni) złożą 

deklarację korzystania przez dziecko z dowozu i odwozu, wraz 

z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 

zobowiązaniem do przestrzegania postanowień regulaminu zarówno 

przez dzieci, jak i przez rodziców (opiekunów prawnych). Deklaracja 

taka składana jest w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko 

i obowiązuje do odwołania przez rodzica (opiekuna prawnego). 

 Dowozy organizowane są przez Miasto i Gminę Chodecz, 

a koordynatorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chodczu. 

 

RODZICE 

1) Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do 

przystanku autobusu, aż do momentu wejścia dziecka do autobusu oraz 

powracających po zajęciach z przystanku do domu.  

2) Rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia dziecka w kamizelkę 

odblaskową oraz maseczkę (w wypadku choroby lokomocyjnej dziecka 

również w woreczek higieniczny). 

3) Rodzice mają obowiązek zgłoszenia pracownikowi odpowiedzialnemu za 

dowóz dzieci, chęci korzystania z dowozu ich dziecka w każdym 



miesiącu (należy zgłaszać potrzebę zamówienia biletu na kolejny miesiąc 

do 20go dnia każdego miesiąca). 

4) Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót 

z przedszkola w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach 

dodatkowych, wycieczkach, odbywających się poza godzinami 

planowanych dowozów na poszczególnych trasach oraz w dniach, kiedy 

odwóz gminny nie funkcjonuje (przerwy szkolne) 

5) Rodzice mają obowiązek osobistego odbioru dziecka z przedszkola 

w wypadku złego samopoczucia czy objawów choroby u dziecka. 

6) Rodzice muszą zgłaszać odpowiednio wcześnie wszelkie zmiany 

dotyczące odwozu dziecka z placówki (to, że dziecko ma nie wracać 

autobusem – telefonicznie (rozmowa, sms) u wychowawcy lub 

pracownika odpowiedzialnego za dowozy; to, że odbierze je opiekun inny 

niż zwykle – pisemne oświadczenie (sms, mail, karta z upoważnieniem 

odbioru przekazane co najmniej 1 dzień wcześniej) u wychowawcy lub 

pracownika odpowiedzialnego za dowozy. 

 

PRACOWNIK PRZEDSZKOLA ODPOWIEDZIALNY ZA DOWOZY 

DZIECI 

1) Pracownik odpowiedzialny za dowozy sprawuje opiekę nad dziećmi od 

momentu ich wyjścia z autobusu i doprowadzenia do szatni (rano) oraz od 

momentu odebrania z sali zajęciowej do doprowadzenia do autokaru (po 

południu). 

2) Pracownik zobowiązany jest do zapoznania dzieci z zasadami zachowania 

bezpieczeństwa podczas przywozów i odwozów. 

3) Pracownik odpowiada da pomoc dzieciom dowożonym w rozbieraniu 

i ubieraniu odzieży wierzchniej w tym sprawdzaniu czy mają kamizelki 

odblaskowe. 

4) Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania rodziców 

(opiekunów prawnych) o zaistniałych zmianach w rozkładzie jazdy. 

5) W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci lub innych przyczyn 

uniemożliwiających wyjazd spod placówki, pracownik zgłasza sytuację 

do Dyrektora przedszkola oraz rodziców i sprawuje opiekę nad 

dowożonymi dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu 

podstawienia pojazdu zastępczego. 



 

OPIEKUN  

1) W czasie dowozu i odwozu dzieci do przedszkola opiekun wyznaczony 

przez Organizatora  jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. 

2) Opiekun uprawniony jest do wydawania poleceń dzieciom w czasie 

dowozu i odwozu. W szczególności opiekun upoważniony jest do 

wskazania miejsca siedzącego pasażerom. 

3) Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za realizację wsiadania 

i wysiadania dzieci z autobusu wyłącznie na wyznaczonych przystankach 

oraz wyłącznie przednimi drzwiami autobusu. 

4) Opiekun w czasie dowozu i odwozu zobowiązany jest asystować 

dzieciom przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. 

5) Opiekun zobowiązany jest do przekazania dziecka osobie upoważnionej 

do jego odbioru (informacje opiekunowi przekazuje pracownik 

przedszkola). 

6) Opiekun może nie wydać dziecka osobie nieuprawnionej, nieletniej lub 

znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

i musi wówczas niezwłocznie poinformować Dyrektora przedszkola, 

a dziecko z powrotem dowieźć do przedszkola. 

7) Opiekun nie może pozostawić dziecka na przystanku bez opieki ani 

pozwolić mu na samodzielne przekraczanie jezdni w celu dojścia do 

rodzica (opiekuna prawnego). 

 

DZIECKO 

1) Dzieci objęte dowozem zobowiązane są do zachowania szczególnej 

ostrożności, tak aby nie narazić siebie ani innych na niebezpieczeństwo 

wypadku. 

2) Dzieciom objętym dowozem nie wolno: 

a) wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna, 

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, hałasować, zaśmiecać 

pojazdu. 

 

 


