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Zasady   korzystania   z   dowozu   szkolnym   autobusem                                                                 

w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  im. Noblistów Polskich  w Lesznowoli                           

rok szkolny  2022/2023 

 

1. W każdym roku szkolnym rodzic, chcąc by jego dziecko/dzieci mogło korzystać                           

z dowozu, zobowiązany jest jak najszybciej, najlepiej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 

złożyć  /DEKLARACJĘ KORZYSTANIA Z DOWOZU  AUTOBUSEM   SZKOLNYM /. 

2. W związku z epidemią COVID-19 uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

podczas przejazdu autobusem. 

3. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem dowożenia uczniów oraz 

Procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w autobusach szkolnych. 

4. Uczniowie korzystający z dowozu zobowiązani są do zachowania zasad  

wyszczególnionych w Regulaminie dowozu jak również do stosowania się zaleceń 

Opiekunek. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci , uczniów w autobusie szkolnym odpowiadają Opiekunki. 

6. Rozkład jazdy szkolnych autobusów szkolnych ustalany jest na podstawie 

obowiązującego                   w danym okresie roku szkolnego, planu lekcji. 

7. Autobusy szkolne kursują w kierunku: Lesznowola, Magdalenka, Janczewice, 

Podolszyn, Władysławów, Wilcza Góra,  Łoziska, Stara Iwiczna, Jazgarzewszczyzna, 

Nowa Wola, Zgorzała.  Rozkład jazdy autobusów uzależniony jest od ilości uczniów 

korzystających  z dowozu i kończących lekcje w danym czasie. 

8. Zastrzeżenia oraz wnioski w zakresie przewozu uczniów (dot. przewoźnika lub pracy 

Opiekunek) zgłaszać należy bezpośrednio do Zespołu Placówek Oświatowych                                             

w Magdalence telefonicznie : (22) 757-96-19   lub e-mailowo pod adres: zopo@zopo.pl 

9. Można zgłaszać wnioski dotyczące funkcjonowania rozkładu jazdy autobusu szkolnego 

na adres: zspsekretariat@zsplesznowola.pl w tytule wpisując „dowozy szkolne ZSP                     

w Lesznowoli ”  lub   13zspsekretariat@zsplesznowola.pl 

10. Dowóz dzieci odbywa się na trasie: przystanek wskazany w deklaracji dowozu              

→ szkoła , szkoła → przystanek wskazany w deklaracji dowozu . 

11. Nie ma możliwości przejazdu autobusem szkolnym na innej trasie niż wskazany                      

w deklaracji dowozu. 

12. Jeśli rodzic wyraża zgodę, by dziecko wysiadło na innym przystanku niż ten wskazany               

w deklaracji dowozu zobowiązany jest do przygotowania pisemnej informacji w tym 

zakresie, którą dziecko przedstawia Opiekunce dowozu. 
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