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Regulamin dla rodziców uczniów korzystających z dowozu w roku szkolnym 2021-2022 

organizowanego przez Miasto Ruda Śląska. 
         

1. Szkoła  realizuje przewóz dzieci i młodzieży do/z  placówki szkolnej według zasad określonych         

w niniejszym regulaminie. 

2. Dziecko wraz z rodzicem ( opiekunem ) czeka na miejscu przyjazdu ( przystanki autobusowej komunikacji 

miejskiej ) o umówionej porze kilka minut przed wyznaczonym czasem odjazdu. 

3. Dziecko będzie odbierane o umówionej porze. 

     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 trzydniowym wyprzedzeniem ( pisemnie) i przekazanie opiekunowi lub kierowcy. 

      5a.  W razie braku możliwości osobistego kontaktu dopuszcza się informacje telefoniczną. 

      5b.  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. Jeśli dziecko ma 

odebrane w tym dniu ze szkoły należy o tym powiadomić telefoniczne  opiekuna busa do godz. 10.00. 

      5c. 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 jednio dniowym wyprzedzeniem ( pisemnie ) i przekazanie opiekunowi lub 

kierowcy lub w szczególnych przypadkach telefonicznie. 

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

7. W przypadku kiedy dziecko odmawia wejścia do busa, rodzic zostaje poinformowany o tym fakcie 

telefonicznie. Dziecko zostaje w szkole, a rodzic odbiera je osobiście z szkoły. 

9.    Nie przybycie na czas po południu po odbiór dziecka jest równoznaczne z odwiezieniem dziecka na komisariat  

Policji w danej dzielnicy. 

10.  W przypadku   przypuszczenia o nietrzeźwości osoby odbierającej ucznia , osoba odpowiedzialna za przewóz 

dzieci podejmuje działania zgodne z Procedurami Działań Interwencyjno – Opiekuńczych stosowanych w Szkole 

Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej oraz  zawiadomieniu Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego. 

11.  W przypadku spóźnienia się z dzieckiem na przystanek, rodzic/opiekun prawny powinien dowieźć dziecko do 

szkoły we własnym zakresie i zgłosić  telefonicznie do godz. 10.00 chęć odwozu tego dnia w godzinach 

popołudniowych ze szkoły. 

12. Dzieci będą odwożone po zajęciach szkolnych na przystanek ZTM, wcześniej ustalony z rodzicem (opiekunem)  

i tam odbierane przez rodzica ( opiekuna ) osobiście. 

      13.  Rodzic ( opiekun ) zobowiązany jest odebrać dziecko osobiście w wcześniej ustalonym  

              miejscu o ustalonej godzinie. 

      13 a. Rodzic może wyznaczyć inna dorosłą osobę do odbioru dziecka, wypełniając odpowiedni załącznik nr 1. 

      13 b. Rodzic może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka z miejsca przyjazdu, podpisując  

               odpowiedni załącznik nr 2.. 

      14.  Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest poinformować szkołę o jakichkolwiek zmianach związanych  z  

             miejscem zamieszkania, jak również zmianą numeru telefonu. 

      15.   Po przyjeździe do szkoły opiekun busa zobowiązany jest zaprowadzić dzieci do szkoły, a po zajęciach odebrać  

             je z świetlicy szkolnej lub szatni. 

      16.  Po zajęciach lekcyjnych (lub uroczystościach szkolnych) dzieci  do odwozu odbiera opiekun busa. 

      17. Dziecko z objawami chorobowymi    nie może korzystać z przewozu. 

      18. Przewóz organizowany jest w godzinach: 

 6:00 –  10:00  poranne kursy 

12:00 – 17:00  popołudniowe kursy 

      19. Godziny odbioru dzieci ze szkoły nie ulegają zmianie na skutek krótkoterminowych zmian w planach zajęć 

            szkoły ( wycieczki, skrócone lekcje itp. ) W przypadku takich zmian dzieci oczekują na swoją kolej w świetlicy 

            szkolnej. 

      20. Kierowca autobusu w razie zmiany pojazdu lub kierującego, przekazuje swojemu następcy Rozkłady  

            Przewozów. 

      21. Wszelkie skargi i uwagi na temat dowozów można kierować do koordynatorów wyznaczonych przez  dyrektora 

placówki do jakiej uczęszcza dziecko. 

      22. Rodzice/opiekunowie dzieci powyżej 13 lat  ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane 

przez ich dzieci w  busach, w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności, lub rekompensaty 

pieniężnej w okresie  nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji. 
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      23. O niewłaściwym zachowaniu dziecka podczas przejazdu zostaje powiadomiony koordynator wyznaczony przez 

dyrektora odpowiedniej szkoły. 

      24. Koordynatorem organizacji przewozu jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Rudzie Śląskiej-  tel. 322420955 . 

       25.Z niniejszym regulaminem zostają zapoznani rodzice/ opiekunowie na zebraniach organizacyjnych w szkole, do  

       uczeń uczęszcza. 

        26. Regulamin zostaje zamieszczony na stronach internetowych szkół. 

         27.   Numery kontaktowe: 

 

Opiekunowie 

 

Kazor Marcin   790-593-482 Herok Ilona  723-542-125 Cymańska Estera 661-166-813 

Gasz Monika  605-689-606 Herok Andrzej  781-759-865 Herok Michał  661-164-184 

Drewnik Katarzyna 667-220-215 Wiktoria Piech  507-220-177 Jabłońska Janina 660-852-583 

       

Przewoźnik 

 

Tomaszczyk Aneta 

695-319-883 

 

           28. Wykaz koordynatorów z poszczególnych szkół: 

 

 ZS7- E. Simiłowska, P. Macioł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zwrotna od Rodziców/Opiekunów. 

 

 

 

 ….....…................................................ 
 Czytelnie imię i nazwisko dziecka 
 

Numery kontaktowe rodziców (opiekunów prawnych)…............................................................................... 
           numer tel matki(opiekuna prawnego)      numer tel ojca 
 

Zapoznałem się z regulaminem przewozu dzieci niepełnosprawnych . 

 

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

czytelny podpis matki dziecka(opiekuna prawnego) Czytelny podpis ojca dziecka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Załącznik nr 1  

................................................................................. 
Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka 

.................................................................................. 
Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka 

 

 

Oświadczenie 
Upoważniam/y do odbioru z busa  mojego/naszego dziecka:  

..................................................................................................................................................................... 
   imię i nazwisko dziecka 

Panią/Pana:................................................................................................................................................. 
   imię i nazwisko osoby upoważnionej 
 

...................................................................................................................................................................... 
   miejsce zamieszkania 

 

........................................................     …........................................................ 
nr dowodu osobistego osoby upoważnionej       nr tel. osoby uprawnionej 
 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez 

wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  

 

Ruda Śląska, dnia..........................               ....................................            …………………… 
                                     czytelny podpis matki                           czytelny podpis ojca 

  

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maj2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z maja 2018 poz. 1000 ze zm ) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu identyfikacji, jako osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka z przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Ruda Śląska. 

Ruda Śląska, dnia...............................   ...................................            …………………… 
       czytelny podpis matki    czytelny podpis ojca 
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Załącznik nr 2- oświadczenie 

................................................................................. 
Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka 

.................................................................................. 
Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka 

 
  

Wyrażam zgodę aby moje dziecko ..........................................................  mogło samodzielnie wracać z busa do domu,.
     Czytelnie imię i nazwisko dziecka 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka od momentu jego wyjścia z busa w wcześniej 

wyznaczonym miejscu. 

Ruda Śląska, dnia..........................               ....................................            …………………… 

                                     czytelny podpis matki                          czytelny podpis ojca  

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maj2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  maja 2018 poz. 1000 ze zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu identyfikacji, jako osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka z przewozu dzieci niepełnosprawnych w mieście Ruda Śląska. 

Ruda Śląska, dnia...............................   ...................................            …………………… 
       czytelny podpis matki    czytelny podpis ojca 


