Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
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KARTA USŁUGI
Nr 84
z dnia
31.01.2017r.
AKTUALIZACJA
z dnia
11.06.2018r.

NAZWA USŁUGI
ZGODA NA KORZYSTANIE ZE ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU DOWOZU
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zgody na korzystanie ze zorganizowanego systemu dowozu.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Ze zorganizowanego systemu dowozu mogą korzystać:
1) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i uczniowie (wobec których nie ma obowiązku
dowozu) pod warunkiem, że:
a) będą wolne miejsca w autobusie,
b) dotarcie do szkoły nie będzie wymagało „przesiadek” ponad te obowiązujące na danej
trasie;
c) przystanek początkowy i końcowy będzie na najbliższym przystanku miejsca
zamieszkania ucznia;
d) będą za tym przemawiały racjonalne przesłanki (np. zmiana miejsca zamieszkania
w trakcie edukacji);
2) pracownicy szkół, którym nadano status opiekuna (gdy będą wolne miejsca w autobusie
szkolnym);
3) rodzice, opiekunowie prawni (w wyjątkowych przypadkach, ze względu na stan zdrowia ucznia –
w celu sprawowania opieki nad uczniem).
CZAS REALIZACJI
Wnioski złożone:
 do dnia 31 sierpnia danego roku – będą rozpatrywane do 20 września danego roku,
 w trakcie roku szkolnego – będą rozpatrywane na bieżąco (do 30 dni od daty złożenia wniosku)
WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek o zgodę na skorzystanie ze zorganizowanego systemu dowozu.
Załączniki:
- Zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu dowożenia uczniów do szkół
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OPŁATY – nie dotyczy
TRYB ODWOŁAWCZY – nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1.09. 2017 roku, zmienione Zarządzeniem Nr
56/18 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11.06.2018r.

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Samodzielne stanowisko: Główny specjalista ds. oświaty, pokój nr 16;
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 742, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Brak
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o zgodę na skorzystanie ze zorganizowanego systemu dowozu.
Załącznik 2: Zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu dowożenia uczniów do szkół
Załącznik 3: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 4: Regulamin dowożenia uczniów do szkół

