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1. Oświadczenie rodziców: 

 

Oświadczam, że  moje dziecko/dzieci: 

………………………………………………………………………………………………… 

ucz. klasy …………………………… będzie/dą  korzystał/ły   z autobusu szkolnego .  

W czasie oczekiwania na odjazd, będzie/dą  przestrzegać zasad zachowania się w szkole.  

 

Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym czekają na dolnym korytarzu, pod opieką 

nauczyciela dyżurującego, na autobus szkolny.  

W wypadku zakończenia zajęć przed terminem odjazdu lub w innych wypadkach , oczekują na 

swój odwóz w świetlicy szkolnej, i będą opiekunce w autobusie oddani przez opiekuna 

świetlicy. 

 

Opiekunka dowożąca uczniów nie jest zobowiązana do szukania ucznia, który  nie stawił  

o się o wyznaczonej porze odjazdu. 

 

……………………………………………               ………………………………………………… 

             Miejscowość i data                        Czytelny podpis rodzica 

              

 

 

Telefon kontaktowy do rodzica………………………………………………………… 

 

 

  

1. Oświadczenie rodziców: 
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2. Informacje/oświadczenie  dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich 

Rodzice dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających autobusem szkolnym, muszą być  przez nich 

osobiście przyprowadzone i odebrane  na wyznaczonych  przystankach . 

         

       Oświadczenie 

 Oświadczam, że  osobiście będę  przyprowadzać i odbierać swoje dziecko z przystanku 

 

Do odbioru upoważniam również …………………………………………………………… 

      (Nazwisko i imię) 

posiadający dowód osobisty nr ………………………………………                                                                             

 

Imię i nazwisko dziecka 

…………………………………………………………………………………… 

 

Przystanek dziecka (wskazać miejscowość /miejsce) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon rodzica / upoważnionej osoby…………………………………………………. 

 

Jeżeli rodzic (osoba upoważniona) nie przyjdzie po dziecko, dziecko będzie odwiezione 

do szkoły i przekazane do świetlicy. 

 

……………………………………………               ………………………………………………… 

             Miejscowość i data                        Czytelny podpis rodzica 

_____________________________________________________ 

2. Informacje/oświadczenie  dla rodziców dzieci 5 i 6 letnich 

Rodzice dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających autobusem szkolnym, muszą być  przez nich 

osobiście przyprowadzone i odebrane  na wyznaczonych  przystankach . 

         

       Oświadczenie 

  

Oświadczam, że  osobiście będę  przyprowadzać i odbierać swoje dziecko z przystanku. 

 

Do odbioru upoważniam również …………………………………………………………… 

      (Nazwisko i imię) 

posiadający dowód osobisty nr ………………………………………                                                                             

 

Imię i nazwisko dziecka 

…………………………………………………………………………………… 

 

Przystanek dziecka (wskazać miejscowość /miejsce) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon rodzica / upoważnionej osoby…………………………………………………. 

 

Jeżeli rodzic (osoba upoważniona) nie przyjdzie po dziecko, dziecko będzie odwiezione 

do szkoły i przekazane do świetlicy. 

 

……………………………………………               ………………………………………………… 

             Miejscowość i data                        Czytelny podpis rodzica 


