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REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 W POZNANIU 

 

§1 

Podstawa prawna dowozu uczniów 

Zgodnie z art.39 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki 

podczas przewozu do szkoły. Uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 

zamieszkałych na terenie Poznania, Miasto Poznań jest zobowiązane zapewnić 

transport i opiekę podczas dowozu. Przewoźnik, który zapewnia dowóz i opiekę 

uczniom w drodze do szkoły, jak i do domu zostaje wybrany w drodze przetargu. 

§2 

Warunki ogólne 

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście uczniów dowożonych do szkoły jest 
wniosek (Karta dowozu ucznia) złożony przez rodziców/opiekunów prawnych 
w sekretariacie uczniowskim zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami). 

Harmonogram dowozów uzgodniony zostaje w oparciu o plan lekcji uczniów. 
Przewoźnik może wyznaczyć miejsce najbardziej dogodne komunikacyjnie, zgodnie 
z zasadą minimalizowania pobytu dzieci w busie. 

§3 

Obowiązki rodzica 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przygotowania 
dziecka, co oznacza: 

a) oczekiwanie z dzieckiem w miejscu postoju o określonej godzinie 

b) godzina i miejsce przekazanie dziecka uzgadniane jest pomiędzy rodzicem 
a przewoźnikiem 

2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za dziecko do 
momentu przekazania dziecka przewoźnikowi, który odwozi je do szkoły oraz od 
momentu odebrania dziecka w wyznaczonym miejscu postoju od przewoźnika 
przewożącego dziecko ze szkoły do miejsca zamieszkania. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni powinni punktualnie odbierać dziecko z miejsca 
postoju o wyznaczonej godzinie. 
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4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania przewoźnikowi zmian 
w dowozach najpóźniej do godz. 17:00 dnia poprzedzającego ich wprowadzenie. 
Zmiany te mogą dotyczyć, np. choroby dziecka, dowozu własnego, wyjazdu, 
wydłużenia czasu nieobecności.  

Zmiany zgłaszane po godz. 17:00 (17:00 – 22.00 i od 5:00 rano) mogą dotyczyć 
tylko nagłych zdarzeń, np. nagła choroba dziecka. 

5. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania rodzice/opiekunowie prawni mają 
obowiązek poinformować o tym: 

a) wychowawcę klasy, który przekazuje tę wiadomość kierownikowi świetlicy 

b) przewoźnika, co najmniej na 3 dni przed jej zaistnieniem 

Zmiana miejsca dowiezienia dziecka w inne miejsce niż miejsce zgłoszone we 
wniosku jest możliwa tylko na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego i tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania przewoźnikowi, co 
najmniej dwóch aktywnych numerów kontaktowych oraz natychmiastowe 
powiadomienie o wszelkich zmianach na piśmie (ponowne wypełnienie Karty 
dowozu ucznia). 

7. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować przewoźnika 
o odbiorze dziecka ze szkoły przez rodzinę lub osoby wskazane w sytuacji, gdy 
dziecko nie będzie w danym dniu odbierane przez przewoźnika. O sytuacji tej 
powinien zostać poinformowany również wychowawca klasy poprzez notatkę 
w dzienniczku ucznia.   

8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać przewoźnikowi wszelkie 
informacje, które mogą mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie 
dowozu. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani na piśmie zgłaszać firmie 
organizującej dowożenie oraz Dyrektorowi szkoły wszelkie nieprawidłowości 
związane z dowozem dziecka.  

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców z dowozu:  

a) po godzinach pracy świetlicy (6:30 – 17:00) w oddziale Szkoły Podstawowej 
przy ul. Rycerskiej 43 i ul. Ognik 20a oraz w Gimnazjum i SPdP nr 6 przy 
ul. św. Floriana 3 – dziecko nieodebrane z dowozu przez rodzica/opiekuna 
prawnego/wskazanego pisemnie opiekuna zostanie odwiezione do najbliższej 
Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu zgodnie z unormowaniem prawnym. 

b) w czasie pracy świetlicy (6:30 – 17:00) w oddziale SP przy ul. Rycerskiej 43 
i ul. Ognik 20a oraz w Gimnazjum i SPdP nr 6 przy ul. św. Floriana 3 – dziecko 
nieodebrane z dowozu wraca ponownie do szkoły, a rodzic/opiekun prawny 
zostaje telefonicznie powiadomiony o obowiązku osobistego odebrania 
dziecka ze świetlicy. 

Dziecko nieodebrane ze świetlicy o godz. 17:00 (Szkoła Podstawowa oddziały 
przy ul. Rycerskiej 43 i ul. Ognik 20a oraz Gimnazjum i SPdP nr 6 przy ul. św. 
Floriana 3) – działania podejmują nauczyciele świetlicy zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Procedurze na wypadek nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej. 
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§4 

Obowiązki przewoźnika 

Przewoźnik zobowiązany jest do: 

1. Czekania na dziecko w sytuacji, gdy przyjedzie wcześniej niż ustalono. 

2. Zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i opieki podczas przewozu. 

3. Zapewnienia opiekunów na czas przewozu uczniów do szkoły i do domu. 

4. Dostosowania się do zmian w planie, zgłaszanych odpowiednio wcześnie przez 
szkołę. 

5. Dostosowania się do zmian zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych 
zgodnie z zapisami w §3, pkt.4 – 7. 

6. Punktualnego odebrania i przywiezienia dziecka; w czasie podróży mogą jednak 
wystąpić nieprzewidziane, niezależne sytuacje, które opóźnią czas przejazdu 
busa, np. zatłoczone drogi, warunki pogodowe. Jeżeli wystąpią sytuacje 
opóźnienia większe niż 15 minut, przewoźnik ma obowiązek powiadomić  o tym 
telefonicznie rodzica.  

7. Zgłaszania na piśmie Dyrektorowi szkoły nieterminowego przygotowania dziecka 
do odbioru.  

W przypadku ucznia/uczestnika nauczanego indywidualnie opiekun ma obowiązek 
przekazywać go bezpośrednio nauczycielowi, z którym ma zajęcia. 

Do obowiązków opiekunów należy odprowadzanie uczniów i odbieranie uczniów ze 
świetlicy oraz zgłaszanie tego faktu nauczycielowi pełniącemu dyżur w świetlicy 
(patrz Procedura związana z objęciem ucznia dowozem; pkt. 6 – 8). 

 

 

 

 

 

 


