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Obowiązki osoby dowożącej w Szkole Podstawowej w Antoniowie 

 

I.  Obowiązki opiekuna: 

1.  Opiekun zaczyna sprawować opiekę na uczniami po ich wejściu do autobusu. 

2.  Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w 

pojeździe (opiekun odwożący wsiada ostatni). 

3.  Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu ( i w 

miejscu oczekiwania na odwóz). 

4.  Zapewnienie bezpieczeństwa w drodze z autobusu do szkoły i ze szkoły do autobusu: 

a) wsiadanie i wysiadanie odbywa się w miejscach stałych, wyznaczonych wcześniej przez 

organ prowadzący szkołę (dopuszcza się doraźnie ustalenie innych miejsc np. w związku 

z warunkami drogowymi); 

b) uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu drzwiami z przodu obok kierowcy; 

c) opiekun zajmuje miejsce przy przednich drzwiach pojazdu. 

5.  Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanku ( opiekun wysiada 

pierwszy): 

- od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice. 

 

II. Obowiązki rodziców: 

1. Rodzic lub krewny dziecka ma obowiązek powiadomienia nauczyciela dowożącego o 

zabraniu dziecka z dowozu. 

2. Zabranie dziecka z odwozu dozwolone jest tylko przez osobę dorosłą i za pisemną zgodą 

rodziców dziecka.  



3.Rodzice mają obowiązek odebrać dzieci z przystanków przy głównej trasie lub biorą 

odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

4. Rodzice biorą odpowiedzialność za drogę dziecka z domu do przystanku i z 

przystanku do domu. 

 

III. Inne postanowienia: 

1. W przypadku, gdy droga stała się nieprzejezdna i nie ma możliwości odwozu dzieci, 

należy wrócić z dziećmi do szkoły lub odprowadzić ich do domów oraz powiadomić 

dyrekcję o zaistniałym fakcie. Nauczyciel – informuje rodziców o konieczności 

odebrania dzieci, a dyrektor podejmuje odpowiednie działania. 

2. Za osoby nie będące na liście przewozu uczniów opiekun nie ponosi 

odpowiedzialności, oprócz uczniów, którzy zostali zabrani na podstawie pisemnej 

prośby rodziców. 

3. Uczniowie oczekują na opiekuna dowozu w szkole na parterze, ustawiając się w porządku.  

4. Odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu ponosi kierowca. 

7. W dniach, w których odbywają się uroczystości szkolne (rozpoczęcie roku szkolnego, 

Dzień Nauczyciela i inne ) i nie ma możliwości odwozu – rodzice są zobowiązani odebrać 

dziecko ze szkoły sami lub przez upoważnioną osobę. 
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