
Zarządzenie nr 22/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie  

z dnia 26.08.2014 r. 

w sprawie procedury Regulaminu dowożenia i odwożenia dzieci z 

Gminnego Przedszkola w Smołdzinie oraz ustalenia zakresu obowiązków 

opiekuna dzieci w trakcie realizacji dowozu i odwozu dzieci.  

      Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2,3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

§1 

1. Organizatorem dowożenia dzieci 5,6 – letnich z Przedszkola w 

Smołdzinie jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. 

2. Autobusy odjeżdżają z miejsca wyznaczonego przez organizatora o 

godzinie ustalonej w planie dowozów. 

3. Dyrektor przedstawia rodzicom do wglądu „Regulamin dowożenia 

dzieci” i po zapoznaniu się z jego treścią zbiera pisemne oświadczenie 

oraz zgodę na dowożenia dzieci 

4. Dyrektor placówki sporządza listę dzieci dowożonych i przekazuje ją 

opiekunom dowozu i odwozu. 

5. Dyrektor dostosowuje rozkład jazdy autobusu do ramowego rozkładu dnia 

przedszkola. 

6. Dyrektor informuje rodziców z wyprzedzeniem o planowanej zmianie 

rozkładu jazdy autobusu związanej ze zmianą organizacji w danym dniu. 

§2 

1. Rodzice zobowiązani są do doprowadzenia i odebrania dzieci z 

przystanku i biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci do 

przyjazdu autobusu oraz odbierają dzieci z autobusu po odwiezieniu ich 

po zajęciach. 

2. Rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo odebranego dziecka. 

3. W przypadku braki rodzica na przystanku w danej miejscowości 

dziecko zostanie odwiezione do przedszkola. 

4. Karygodnym naruszeniem bezpieczeństwa dzieci jest ich 

pozostawienie na przystanku bez opieki. 



§3 

   Obowiązki opiekuna: 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie odpowiada opiekun. 

2. Opiekun z dowozu odpowiada za doprowadzenie dzieci do 

przedszkola; 

3. Opiekun zobowiązany jest do zapoznania dzieci z zasadami 

zachowania podczas przyjazdów i odjazdów; 

4. Po przywiezieniu dzieci do przedszkola opiekun przyprowadza dzieci 

do szatni i razem z pomocą nauczyciela pomaga im się rozbierać. 

5. Po skończonych zajęciach opiekun dowozu przychodzi do przedszkola 

i razem z pomocą nauczyciela pomaga ubrać się dzieciom, a następnie 

odprowadza ich do autobusu. 

6. Opiekun w dowozach i przywozach dzieci jest zobowiązany do 

przestrzegania umowy zawartej z dyrektorem placówki. 

§ 4 

1. Dzieci dowożone autobusem przedszkolnym mają obowiązek 

dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do 

poleceń opiekuna w autobusie. 

Dzieciom podczas jazdy nie wolno: 

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna 

b) wstawać ze swoich miejsc, zaśmiecać pojazdu 

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób 

§ 5 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania z mocą 

obowiązującą od 01.09.2014 r. 

 


