
Załącznik 1 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W OŚRODKU 
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYM W 

ŚWINOUJŚCIU 
1. Rodzice lub prawni opiekunowie, których dzieci korzystają z dowozów, są 

zobowiązani pojawiać się w miejscu ustalonym wcześniej o 

wyznaczonych godzinach. Dziecko wsiadając do busa nie może 

spożywać pokarmów i napojów. Czas przyjazdu busa może przesunąć się 

5 minut do przodu lub do tyłu. Bus czeka do 5 minut po wyznaczonej 

godzinie w usprawiedliwionych sytuacjach losowych. 

2. W przypadku niekorzystania w danym dniu z dowozu rodzice są 

zobowiązani skontaktować się za pomocą „busowego” telefonu najpóźniej 

do pół godziny przed godziną odjazdu dziecka. 

3.  W przypadku nieprzewidzianego spóźnienia z przyczyn losowych rodzice 

są zobowiązani skontaktować się za pomocą „busowego” telefonu 

najpóźniej do godziny odjazdu dziecka.  

4. Opiekun jeżdżący busem zawiadamia telefonicznie rodziców o 

ewentualnych spóźnieniach powyżej10  minut.  

5. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, którzy nie skorzystają z  dowozu 

mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka oraz są 

odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do ośrodka i z ośrodka 

do domu; Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni 

przygotować je do pobytu w ośrodku, a następnie przekazać 

bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub opiekunki. 

6. Od momentu przekazania dziecka (do busa lub pracownikowi placówki) 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi ośrodek. 

7. Dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne 

osoby dorosłe lub osoby, które ukończyły 14 lat upoważnione na piśmie 

przez rodziców (prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w 
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dokumentacji ośrodka; Upoważnienie takie może być w każdej chwili 

odwołane lub zmienione. 

8. Pracownicy placówki nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie  i 

bezpieczeństwo pełnoletniego, nieubezwłasnowolnionego ucznia 

pozostawionego przez Rodziców (prawnych opiekunów lub osoby 

upoważnione) na terenie ośrodka, np. przed wejściem do budynku, przed 

salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu. W takich sytuacjach pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice 

(opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione. 

9. Zastrzeżenia dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców 

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

10.Pracownik placówki może odmówić  wydania dziecka w przypadku , gdy 

stan osoby zamierzającej odebrać dziecko, będzie wskazywał na 

spożycie alkoholu, substacji psychoaktywnych, lub osoba ta będzie 

agresywna. W takim przypadku opiekun  informuję, że dziecko może 

odebrać inna upoważniona przez rodziców osoba już z bezpośrednio z 

terenu placówki. Sporządza się notatkę służbową i zawiadamia dyrektora 

placówki. 

11.  Od momentu przekazania dziecka przy wysiadaniu z busa, 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca. 

Drzwi do busa otwiera i zamyka pracownik placówki, rodzice czekają. 

12.Rodzice (prawni opiekunowie) niekorzystający z dowozu mają obowiązek 

przyprowadzania dzieci do godziny 9.00 i odbierania dzieci z ośrodka 

najpóźniej do godziny  15.30. 

13.W  ciągu godzin pracy ośrodka tj. między godziną 7.00 – 15.30 możliwe 

jest  przyprowadzanie i odbieranie dziecka w innych, niż wymienione w 

punkcie 12 godziny,  po uzgodnieniu z  nauczycielem. 



14.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu 

otwarcia ośrodka, nauczyciel lub opiekun powinien próbować telefonicznie 

skontaktować się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi). W 

przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie 

można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych 

opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez 30 minut. 

Po upływie tego czasu informuje dyrektora placówki, który podejmuje 

decyzję o ewentualnym zawiadomieniu policji. W przypadku braku 

kontaktu z dyrektorem nauczyciel, opiekun sam podejmuje taką decyzję.  

15.W przypadku losowym, niemożności odebrania dziecka z busa o 

wyznaczonej godzinie lub z ośrodka do godziny 15.30 Rodzice 

zobowiązani są telefonicznie powiadomić ośrodek o fakcie spóźnienia się 

i ustalić godzinę odbioru. W przypadku nie pojawienia się osoby 

odbierającej dziecko z busa w ciągu 5 minut (jeśli brak jest informacji o 

ewentualnym spóźnieniu w odbiorze) bus po zakończeniu trasy przywozi 

dziecko do ośrodka, gdzie stosuje się procedurę z punktu 14 lub jeśli 

udało się nawiązać kontakt z Rodzicami oczekuje się na rodzica. 

16.Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać aktualny 

telefon  kontaktowy. 

17.W uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) 

osoba sprawująca bezpośrednią opiekę  powiadamia rodziców i  wzywa 

Pogotowie ratunkowe. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. 

lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców 

(opiekunów prawnych) pozostaje w obecności dyrektora, lub 

wyznaczonego przez niego pracownika, który towarzyszy dziecku. 

18.Rodzice, opiekunowie prawni dokonują ustaleń dotyczących dowozów 

dziecka (godzin, miejsca postoju, dni nieobecności) wyłącznie z 



dyrektorem, nauczycielami, opiekunami. Nie dopuszcza się ustalania w/w 

informacji z kierowcami busa.  

19.Rodzice zgłaszają wszelkie niedogodności związane z korzystaniem z 

dowozów dyrektorowi OREW.


