
Załącznik nr 1 do „Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych, 
dla których organem organizującym dowóz jest Gmina Czerwonka”
 
                                                         WNIOSEK
 
o dowóz ucznia do i ze szkoły  w roku szkolnym 20……./....... 

Proszę o zakwalifikowanie mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko ucznia) 

do bezpłatnych dowozów autobusem szkolnym z miejscowości zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………… 
                                                 (miejscowość, przystanek) 

do ....................................................................................................................................………… 
                                                  (nazwa szkoły ) 

i ze szkoły  do miejscowości zamieszkania .  

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

1.……………………………….. ………….. ….…………………..……..……………………
 (imię i nazwisko ucznia)                                              (klasa)                                                    (odległość drogi ucznia z domu 
                                                                                                                                                       Do szkoły  w km)
 

2.…………………………………………………………………………………………...….… 
                                          (adres zamieszkania ucznia) 

3.……………………………………………………………………………...………………….                
                                    (adres zameldowania jeśli inny niż zamieszkania) 

4.………………………………………………………………………………………………… 
                                                      (imiona i nazwiska rodziców) 

5. Okres dowozów: od dnia ……………..…… do dnia ……………………….. 
6. Oświadczam, że: 
-  wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe 
-  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 
   związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół, 

……………………….., dnia …………………… ……..………………………
                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Akceptuję: 
…….………………………………………………… 
(Pieczęć i podpis dyrektora placówki oświatowej) 

 



Załącznik nr 2 do „Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej , 
dla których organem organizującym dowóz jest Gmina Czerwonka

                                                                               …...................................., …………....... 
                                                                                                                                        (miejscowość, data) 

                                                        ZOBOWIĄZANIE 

Niniejszym akceptuję\nie akceptuję* i zobowiązuję się\nie zobowiązuję się*, a tym samym 
zobowiązuję\nie zobowiązuję* syna/córkę* 

............................................................................................................................................................ 
                                                               (imię i nazwisko ucznia) 

dojeżdżającego/-ej* autobusem  do 

............................................................................................................................................................. 
                                                            (nazwa szkoły ) 

w roku szkolnym ….......................... do przestrzegania „Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do 
Szkoły Podstawowej , dla których organem organizującym jest Gmina Czerwonka”, począwszy od dnia 
…..........................r. 
Podpisy: 

Rodzice: ............................................................................................. 

……………………………………………………………………….

Uczeń: ......................................................... 
*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 3 do „Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej , 
dla których organem organizującym dowóz jest Gmina Czerwonka” 

OŚWIADCZENIE
o samodzielnym powrocie ucznia do domu

(dotyczy uczniów powyżej 10 roku życia) 

Oświadczam, że moja/mój* córka/syn* ....................................................................., 
                                                                                 (imię i nazwisko ucznia) 

uczennica/uczeń* klasy .................., szkoły ………………………………………………………. 
                                                                                                      (nazwa szkoły) 

będzie samodzielnie wracać do domu po wyjściu z autobusu. 
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego* bezpieczeństwo w drodze do 
domu.

 
…………………………….………… ………………………………………... 
                                                (miejscowość, data) (podpisy rodziców) 

*niepotrzebne skreślić 

 


