
                                                                                   

                                                                                           Mysiadło, dn. …………………………………. 

………………………………………………….……… 

 ( imię i nazwisko rodzica) 

 

………………………………………..……………… 

   ( adres  zamieszkania) 

 

…………………………………….………………… 

           ( nr telefonu ) 

 

                                               DEKLARACJA  DOWOZU 

                                                                 

 

Oświadczam, że syn/córka ….………………………………………….…….…...................                    

uczeń/uczennica klasy   ……….     będzie korzystał/a w roku szkolnym 2018/2019               

z dojazdu szkolnym autobusem na trasie .........................................................……….........., 

…………………………………………...przystanek .............................................................  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                       …………………………………………… 

                                                                                                                   podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Obowiązki  Rodziców 

1. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci: 

a. dochodzących do przystanku autobusowego i przebywających na nim; 

b. powracających do domu po odwiezieniu do wyznaczonego przystanku. 

2. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w drodze do przystanku autobusowego i powrotu 

rodzice przyprowadzają dziecko na przystanek autobusowy i odbierają z przystanku o wyznaczonej 

godzinie. Dopuszcza się odbiór dziecka przez inną osobę, która jest pisemnie do tego upoważniona. 

3. W przypadku, gdy uczeń nie jest odebrany z przystanku przez rodzica: 

a. wraca autobusem do szkoły i koszty z tym związane pokrywają rodzice; 

b. może wrócić do domu samodzielnie, jeśli ma pisemną zgodę na samodzielny powrót                          

z przystanku do domu. 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      …………………………………………… 

                                                                                                                   podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 



                                                                                               Mysiadło, dn. ..................................................... 

 

 

                                

   Oświadczam, iż wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka  

 

............................................................................................................  klasa ...................... 

 

z przystanku autobusu szkolnego do domu, biorę pełną odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo w drodze do domu.  

 

                                                                                     .............................................................. 
                                                                                                        podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oświadczam, że moje dziecko ............................................................................................           

klasa ............... 

 

będzie korzystało z dowozu – właściwe podkreślić :  

popołudniowa zmiana lekcji: 

▪ bezpośrednio przed zajęciami lekcyjnymi  

▪ kursem porannym / przebywa w świetlicy / 

poranna zmiana lekcji:  

▪ kursem bezpośrednio po lekcjach  

▪ kursem popołudniowym / przebywa w świetlicy / 

 

 

 

                                                                                     .............................................................. 
                                                                                                        podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Mysiadło, dn. ..................................................... 

 

 

 

   Oświadczam, że upoważniam panią/pana  

 

............................................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

legitymujących się dokumentem tożsamości ...................................................................... 

do odbioru mojego dziecka ...........................................................................klasa ..............     

z przystanku autobusu szkolnego.  

 

                                                                                     .............................................................. 
                                                                                                        podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W AUTOBUSIE SZKOLNYM 

 

W AUTOBUSIE SZKOLNYM UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO : 

1. ZAPINANIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, 

2. SŁUCHANIA POLECEŃ OPIEKUNA AUTOBUSU SZKOLNEGO, 

3. KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ, 

4. ZAJĘCIA WSKAZANEGO MIEJSCA W AUTOBUSIE, 

5. DBANIA O PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ, 

6. W SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU SWOJEMU LUB INNYCH 

NALEŻY POWIADOMIĆ OPIEKUNA. 

 

UCZNIOM W AUTOBUSIE SZKOLNYM NIE WOLNO : 

 

1. WYSIADAĆ Z AUTOBUSU BEZ ZGODY OPIEKUNA, 

2. WSTAWAĆ ZE SWOICH MIEJSC, OTWIERAĆ OKIEN, CHODZIĆ PO AUTOBUSIE W 

CZASIE JAZDY, 

3. ZACHOWYWAĆ SIĘ W SPOSÓB HAŁAŚLIWY BĄDŹ STWARZAJĄCY ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA, UŻYWAĆ WULGARNEGO SŁOWNICTWA, 

4. ŻĄDAĆ ZATRZYMANIA POJAZDU W MIEJSCU DO TEGO NIE PRZEZNACZONYM, 

5. ZAŚMIECAĆ POJAZDU, 

6. NISZCZYĆ WYPOSAŻENIA, 

7. OPUSZCZAĆ MIEJSC PRZED ZATRZYMANIEM POJAZDU, 

8. WŁĄCZAĆ GŁOŚNO MUZYKI Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH LUB INNYCH 

ODTWARZACZY (MUZYKI SŁUCHAMY UŻYWAJĄC SŁUCHAWEK). 

 

ZA SPRZĘT ELEKTRONICZNY NALEŻĄCY DO DZIECI OPIEKUNOWIE ORAZ KIEROWCY 

NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI.    

 

 

 

…………………………                                                         ……………………………... 

Data                                                                              Podpis rodzica/opiekuna 

 


