
REGULAMIN DOWOZÓW UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 12 

Z ODDZIAŁAMI INEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE 
 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust.3a, art.39 ust.1, art.67 ust.1, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami). 

 

1.  Rodzice lub opiekunowie prawni występują z wnioskiem do Prezydenta 
Miasta za pośrednictwem Dyrektora   szkoły o zorganizowanie dowozu 
dziecka do placówki, 

2. Uprawnionymi do dowozu są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 12 z 
orzeczoną niepełnosprawnością. 

3. Dyrektor placówki powinien: 
a) zapewnić opiekę przy odbieraniu ucznia spod szkoły od 

przewoźnika o wyznaczonych godzinach,  

b) opiekę i organizację czasu wolnego ucznia przed rozpoczęciem 

zajęć lekcyjnych, 

c) zapewnić opiekę i organizację czasu wolnego ucznia po zajęciach 

lekcyjnych do czasu przyjazdu przewoźnika, 

d) zapewnić opiekę przy przekazywaniu ucznia spod szkoły 

przewoźnikowi , 

e) niezwłocznie powiadomić rodziców o braku możliwości realizacji 

dowozu w sytuacjach doraźnych. 

4. Obowiązkiem rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego jest punktualne 

oczekiwanie z dzieckiem w miejscu postoju o wyznaczonych godzinach 

na dowóz. 

5. Obowiązkiem rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego jest punktualny 

odbiór dziecka z miejsca postoju o wyznaczonych godzinach dowozu. 

6. Rodzic, opiekun, opiekun prawny ponosi odpowiedzialność prawną za 

dziecko do momentu przekazania dziecka przewoźnikowi odwożącego 

go do szkoły a także od momentu odebrania dziecka w wyznaczonym 



miejscu postoju od przewoźnika przewożącego dziecko ze szkoły do 

miejsca zamieszkania. 

7. Godziny dowozu na trasie dom-szkoła-dom dla uczniów 

niepełnosprawnych zostaną ustalone odrębnie po wskazaniu godzin 

rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez szkołę. 

8. Rodzic, opiekun, opiekun prawny ubiegający się o objęcie ucznia 

niepełnosprawnego zorganizowanym transportem, akceptuje godziny 

dowozu na trasie dom-szkoła-dom. 

9. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń losowych lub choroby dziecka 

uniemożliwiających doprowadzenie lub odbiór dziecka według w/w 

zasad rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do 

wcześniejszego telefonicznego poinformowania osoby bezpośrednio 

pełniącej opiekę nad dziećmi w czasie przewozu lub kierowcę . 

Informację o zaistniałej sytuacji należy zgłosić dzień wcześniej, a w 

nagłych sytuacjach , co najmniej na 1 godzinę przed dowozem dzieci. 
 


