
Gąsocin, dnia …………………. 

 

Urząd Gminy  

w Sońsku 

W N I O S E K 

Zgodnie z art. 39 ust 1 -3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, zwracam się z 

prośbą o zrekompensowanie kosztów dowozu organizowanego we własnym zakresie. 

Dziecko ………………………………………uczęszcza  do  …… klasy 

Szkoły Podstawowej w Gąsocinie. 

Miejsce zamieszkania dziecka 

…………………………………………………………………………. 

t. j.  w  odległości …………………………………. km od szkoły. 

Dowóz własny muszę zapewnić  ………………….. dni w tygodniu.  

Uzasadnienie prośby o zrekompensowanie kosztów dowozu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 i 2 Kodeksu Karnego 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych we wniosku. 

…………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

UWAGA: 

Art. 39 ust. 2-5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe mówi: jeżeli droga  

dziecka z domu do szkoły  przekracza : 

 1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych  

 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 

albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli taki dowóz jest 

niemożliwy.  

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-08-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-08-2014&qplikid=1#P1A6


Gąsocin, dnia …………………. 

 

Urząd Gminy  

w Sońsku 

W N I O S E K 

 

Zwracam się z prośbą o zorganizowanie dowozu dla mojego dziecka 

……………………………………………………………………….. , 

uczęszczającego do ……..klasy  w Szkole Podstawowej w Gąsocinie. 

Miejsce zamieszkania dziecka ………………………………………………………………….                                                

t. j.  w odległości ……………………………………… km od szkoły.  

Dowóz proszę zapewnić …………………. dni w tygodniu 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 i 2 Kodeksu Karnego 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych we wniosku. 

 

 

…………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

UWAGA: 

Art. 39 ust. 2-5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe mówi: jeżeli droga  

dziecka z domu do szkoły  przekracza : 

 1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych  

 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 

albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej jeżeli taki dowóz jest 

niemożliwy.  

 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-08-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-08-2014&qplikid=1#P1A6

