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Regulamin przewozu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  w roku szkolny…………………… 

1. Dziecko wraz z rodzicem (opiekunem) czeka na miejscu przyjazdu (przystanki KZK GOP)                                  

o umówionej porze.  

2. Dziecko będzie odbierane o umówionej porze.  

3. W razie opóźnienia busa z przyczyn losowych (korki, roboty drogowe, trudne warunki atmosferyczne, 

itp.) rodzice (opiekunowie) oczekują na transport w umówionym miejscu.  

4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do informowania o zmianach w harmonogramie zajęć 

szkolnych dziecka z jednodniowym wyprzedzeniem (pisemnie) i przekazanie opiekunowi lub 

kierowcy.  

a) w razie braku możliwości osobistego kontaktu dopuszcza się informacje telefoniczną.        

b) nieobecność dziecka na przystanku równoznaczna jest z nieobecnością dziecka w szkole. Co za tym 

idzie dziecko takie zostaje pominięte w planach powrotu dzieci z zajęć.  

c) zmiany w harmonogramie przejazdów na skutek zmian w harmonogramie zajęć, mogą nastąpić 

jedynie w przypadku niewielkich zmian w czasach odwozu dzieci do miejsca zamieszkania.  

5. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do powiadamiania o nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych 

(choroba, wyjazdy, itp.) z jednodniowym wyprzedzeniem (pisemnie) i przekazanie opiekunowi lub 

kierowcy.  

a) w razie braku możliwości osobistego kontaktu dopuszcza się informację telefoniczną.          

b) nieobecność dziecka na przystanku równoznaczna jest z nieobecnością dziecka w szkole. Co za tym 

idzie, dziecko takie zostaje pominięte w planach powrotu dzieci z zajęć.  

6. Dzieci po zajęciach szkolnych oczekują na przewóz w świetlicy szkolnej.  

7. Dzieci będą odwożone po zajęciach szkolnych w miejsce wcześniej ustalone z rodzicem (opiekunem)  

i tam odbierane przez rodzica (opiekuna) osobiście.  

8. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest odebrać dziecko osobiście we wcześniej ustalonym miejscu                         

o ustalonej godzinie.  

a) Rodzic może wyznaczyć inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka, wypełniając odpowiedni 

załącznik nr 1. 
b) Rodzic może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka z miejsca przyjazdu, podpisując             

odpowiedni załącznik nr 2. 

c) Osoba niepełnoletnia nie może odebrać dziecka z miejsca przyjazdu.  

9. Przewóz organizowany jest w godzinach:  

  6:00 – 8:30    poranne kursy  

 14:00 – 17:00   popołudniowe kursy  

10. Godziny te mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń losowych   

   

ZA PRZEWÓZ ODPOWIEDZIALNA JEST SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ALFREDA 

SZKLARSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ TEL. 32 22 09 55 

Numery kontaktowe:     

Kazor Marcin    790-593-482  Herok Ilona    723-542-125  

Koniorczyk Elżbieta  660-226-885  Herok Andrzej   781-759-865  

Drewnik Katarzyna  667-220-215  Wiktoria Piech   507-220-177  

 Przewoźnik:  

Tomaszczyk Aneta 695-319-883  

  

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

  Czytelnie imię i nazwisko dziecka  

Numery kontaktowe rodziców (opiekunów prawnych)….................................................................................... 

                                          numer tel matki(opiekuna prawnego)      numer tel ojca (prawnego opiekuna) 

 Zapoznałem się z regulaminem przewozu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

 …............................................       ….........................................................  
czytelny podpis matki dziecka(opiekuna prawnego)      czytelny podpis ojca dziecka (prawnego opiekuna) 


