Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel. +48 52 58 70 400, +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
bip: www.bip.sicienko.pl
urząd:www.sicienko.pl, e-mail: gmina@sicienko.pl

KARTA USŁUGI
Nr 84
z dnia
31.01.2017r.
AKTUALIZACJA
z dnia
30.06.2020 r.

NAZWA USŁUGI
KORZYSTANIE ZE ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU DOWOZU
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zgody na korzystanie ze zorganizowanego systemu dowozu.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
1) Uczniów uprawnionych do dowozu zgodnie z ustawą Prawo oświatowe - dzieci realizujące
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (do najbliższego oddziału przedszkolnego /
przedszkola), dzieci pięcioletnie, których droga z domu do najbliższego oddziału przedszkolnego /
przedszkola przekracza 3 km, niepełnosprawne dzieci pięcio- i sześcioletnie lub starsze (którym
odroczono obowiązek szkolny) oraz uczniów uczęszczających do szkół obwodowych –
na podstawie ZGŁOSZENIA
2) Uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza 3 km (dzieci realizujące roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, dzieci pięcioletnie, uczniowie klas I - IV szkoły
podstawowej) oraz 4 km (uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej) – mieszkający w obwodzie
szkoły - na podstawie ZGŁOSZENIA
3) Pozostałych uczniów, nie ujętych w pkt. 1 i 2 (dzieci poniżej 5 lat; uczniowie spoza obwodu
szkoły) – na podstawie WNIOSKU
CZAS REALIZACJI
1)
2)
•
•

Zgłoszenia: niezwłocznie
Wnioski złożone:
do dnia 31 sierpnia danego roku – będą rozpatrywane do 30 września danego roku,
w trakcie roku szkolnego – będą rozpatrywane na bieżąco (do 30 dni od daty złożenia wniosku).

WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Zgłoszenie - dotyczy uczniów opisanych w pkt. 1 i 2) lub
Wniosek – dotyczy uczniów wymienionych w pkt. 3

OPŁATY – nie dotyczy
TRYB ODWOŁAWCZY – nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA
•
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30.06.2020 roku,

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 16;

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 55 41 222, +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 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
1) Zgłoszenie do dowozu jest równoznaczne z ujęciem dziecka na liście dowożonych uczniów,
2) Wniosek o zgodę na korzystanie ze zorganizowanego systemu dowozu wymaga uzyskania
odpowiedzi na piśmie, w którym będzie wskazany termin rozpoczęcia dowożenia.
3) Zgłoszenie i wniosek dotyczą jednego roku szkolnego.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Zgłoszenie ucznia do dowozu
Załącznik 2: Wniosek o zgodę na skorzystanie ze zorganizowanego systemu dowozu

