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DEKLARACJA KORZYSTANIA  
Z DOWOZÓW I ODWOZÓW SZKOLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

 Na podstawie art. 39 ustawy o prawie oświatowym z dnia 14 grudnia 2016 roku z póź. zm.  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zgłaszam syna/ córkę ........................................................................... uczennicę/ucznia  

klasy................., numer legitymacji szkolnej*……………………………………………… Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach do 

korzystania w roku szkolnym 2022/2023 z dowozów i odwozów autobusem szkolnym. 

DOWOZY/ODWOZY: 

                                                1. Dowóz z miejscowości ……………………………………………………………. do szkoły. 

                                                2. Odwóz ze szkoły do miejscowości ...………………………………………………………. . 

 
................................................................ 
  podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA  
 
1. Oświadczam, że jestem świadoma/-y, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyżej wymienionego(ej) syna/córki w drodze z domu do 
autobusu szkolnego i z autobusu szkolnego do domu.  
2. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się oraz akceptuję Procedurę Dowozów i Odwozów Uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach zawartym w Rocznym 
Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej Świetlicy Szkolnej zamieszczonym na stronie internetowej szkoły www.szkola.kaliska.pl 

 
Kaliska, dnia …………………………                                                                                                                                  ..........................................................     

                                           podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 
 

 
INFORMACJA O ZASADACH DOWOZÓW I ODWOZÓW ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI 

1. Przewoźnik jest odpowiedzialny za wszystkich uczniów:  
a) od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi go z przypisanego mu przystanku, do chwili wejścia ucznia do budynku szkoły 
b) od chwili wejścia ucznia do autobusu, który odwozi go po skończonych zajęciach do miejsca zamieszkania, do chwili wyjścia z autobusu (na przypisany 
przystanek)  
2. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, uczeń jest zobowiązany przebywać w świetlicy i o określonej godzinie udać się z nauczycielem na przystanek. 
3. Do autobusu zabierani są wyłącznie uczniowie objęci przewozami szkolnymi. 
4. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku powinni zachowywać się w sposób rozważny, niezagrażający bezpieczeństwu.  
5. Uczeń, który nie będzie korzystał z przewozu na stałe (cały rok szkolny), tylko będzie korzystał w niektóre dni tygodnia lub miesiąca, ma obowiązek dostarczyć 
do nauczyciela świetlicy odpowiednie oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. 
6. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających do domu po dowiezieniu przez przewoźnika 
do wyznaczonego przystanku w danej miejscowości. 
7. W przypadku rezygnacji z dowozów należy niezwłocznie złożyć stosowną informację u kierownika świetlicy szkolnej. 
 

KORONAWIRUS: INFORMACJE I ZALECENIA 
Uczeń jest zobowiązany do noszenia maseczki lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych, a 
także w przestrzeni zamkniętej, tj. w autobusie szkolnym. 
 
 

 

Kaliska, dnia …………………………                                        ............................................................ 
                                       podpis rodziców/opiekunów prawnych 

  

 
 

 

………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica) 

 

………………………………………………………………......
(adres zamieszkania) 

 

………………………………………………………………...... 
(numer telefonu) 

 


