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Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

 

Wykaz dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli prowadzonych przez  

Gminę Popielów,  w roku szkolnym  2016/2017.  

 

 

 

Wykaz obejmuje dzieci, o których mowa w art. 14 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 

grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 

z 2016 r., poz. 35) oraz ust. 4a i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.). 

 

Ilości przystanków w miejscowościach, z których dojeżdżają dzieci do szkół i przedszkoli 

mogą ulec zmianie, w zależności od bieżących potrzeb i planu zajęć, który będzie obowiązywał 

w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Wykaz dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli prowadzonych przez  

Gminę Popielów, w roku szkolnym 2016/2017.  

 
 

W roku szkolnym 2016/2017 z dowozów szkolnych na terenie Gminy Popielów korzystać będzie  

297 dzieci. 

 

Liczba ta w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie.  

 

I  Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach 

 

1. Czas przyjazdu dzieci do szkoły – około godz. 7.50 

 

2. Czas odjazdu dzieci ze szkoły około: 

a) godz. 13.30  

b) godz. 14.30  

c) godz. 15.30 

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach 

z poszczególnych miejscowości gminy.  

 

a) Kurznie                     10 dzieci 

 przystanek Kurznie n/ż 

 przystanek Kurznie główny 

b) Karłowice           41 dzieci 

 przystanek Karłowice kolonia 

 przystanek Karłowice szkoła 

 przystanek Karłowice rynek 

c) Kuźnica Katowska           3 dzieci 

d) Popielów  

ul. Wolności           4 dzieci 



 

e) Popielów          21 dzieci 

 przystanek Popielów główny 

f) Popielów ul. Brzeska, ul. Ogrodowa  (Kabachy)       15 dzieci 

g) Popielów ul. ul. Zajączka (Wielopole)          3 dzieci 

h) Popielów ul. Lipielaski            1 dziecko 

i) Lubienia             4 dzieci  

j) Popielowska Kolonia  ul. Szkolna            2 dzieci 

k) Stobrawa ul. Jakuba Kani (droga wojewódzka nr 457)         7 dzieci   

l) Stare Kolnie (3 przystanki przy ul. Zawadzkiego)       5 dzieci 

m) Rybna               10 dzieci 

n) Kaniów             2 dzieci 

 

Łącznie do Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach należy dowieźć: 128 dzieci. 

 

 

 

II  Dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie  

 

1. Czas przyjazdu dzieci do szkoły – godz. 7.45  

 

2. Czas odjazdu dzieci ze szkoły około: 

 

a) godz. 13.30 – 13.35 

b) godz. 14.25 – 14.45   

c) godz. 15.30   

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie z 

poszczególnych miejscowości gminy.  

 

a) Lubienia           15 dzieci 

 

b) Kaniów             14 dzieci  

 

c) Popielów, ul. Powolnego (Wielopole)         0 dzieci 

 

d) Popielów, ul. Brzeska, ul. Ogrodowa  (Kabachy)         12 dzieci  

 

e) Popielów, ul Lipie Laski              2 dzieci  

  

f) Popielowska Kolonia            5  dzieci 

 ul. Szkolna 

  

g) Rybna            17 dzieci 

 

h) Stare Kolnie (3 przystanki przy ul. Zawadzkiego)           13 dzieci 

 

i) Stobrawa            18 dzieci  

 przystanek przy ul. Witosa   

 

j) Stobrawa ul. Polna (Odłogi)         1 dziecko 

 

 

Łącznie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie należy dowieźć: 97 dzieci. 



 

III  Dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach 

 

1. Czas przyjazdu dzieci do szkoły – godz. 7.15 – 7.30 

 

2. Czas odjazdu dzieci ze szkoły około: 

a) godz. 14.00 

b) godz. 15.00 

c) godz. 16:00 

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach z poszczególnych 

miejscowości gminy.  

 

a) Kurznie                 31 dzieci 

  przystanek Kurznie n/ż         15 

  przystanek Kurznie główny        16 

 

b) Kuźnica Katowska                3 dzieci 

  

 

Łącznie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach należy dowieźć:  34  dzieci. 

  

 

 

IV  Dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach 

 

1. Czas przyjazdu dzieci do szkoły – godz. 7.50  

 

2. Czas odjazdu dzieci ze szkoły około: 

a) godz. 13.20 

b) godz. 14.30  

c) godz. 15.30 

 

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach z 

poszczególnych miejscowości gminy.  

 

a) Nowe Siołkowice                8 dzieci 

ul. Wiejska lub ul. Pokojska 

 

Łącznie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach należy dowieźć: 8 dzieci. 

 

 

 

V  Dowóz dzieci do Przedszkola Publicznego w Popielowie 

 

1. Czas przyjazdu dzieci do przedszkola około godz. 7.30  

 

2. Czas odjazdu dzieci z przedszkola: godz.         13:35  14:40  15:40 

 

Kaniów                                                           3          0 

Lubienia                                                         0          2 

Popielów ul. Brzeska                                     1          0 

Rybna                                                             4          0 

Stobrawa                                                        6           1 

Popielowska Kolonia i Wielopole powrót o godz. 13:50, 14:55, 15:45 

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznego Przedszkola w Popielowie z poszczególnych 

miejscowości gminy w wieku 5-6 lat: 

 



 

a) Kaniów           3 dzieci 

b) Lubienia            2 dzieci  

c) Nowe Siołkowice         1 dziecko 

d) Popielów, ul. Zajączka (Wielopole)      2  dzieci 

e) Popielów, ul. Brzeska  (Kabachy)      1 dziecko  

f) Popielowska Kolonia         1 dziecko 

g) Rybna             4 dzieci 

h) Stare Kolnie          0 dzieci  

i) Stobrawa , przystanek przy ul. Witosa                     7 dzieci 

 

Łącznie do Przedszkola Publicznego w Popielowie należy dowieźć: 21 dzieci 5-6 letnich. 

 

 

VI  Dowóz dzieci do Przedszkola Publicznego w Karłowicach 

 

1.  Czas przyjazdu dzieci do przedszkola  około godz. 7.30  

 

2. Czas odjazdu dzieci z przedszkola : 

 

a) około godz. 13.30 

b) około godz. 15.00 

c) około godz. 16.00 

 

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznego Przedszkola w Karłowicach z  poszczególnych 

miejscowości gminy w wieku 5-6 lat : 

 

a) Kurznie              9  dzieci 

  przystanek Kurznie n/ż 

  przystanek Kurznie główny 

 

 

Łącznie do Przedszkola Publicznego w Karłowicach należy dowieźć: 9  dzieci 5 - 6 letnich.  

 

 

VII  Dowóz dzieci do Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach 

 

1. Czas przyjazdu dzieci do przedszkola  około godz. 8.00  

 

2. Czas odjazdu dzieci z przedszkola: 

a) około godz. 13.30  

b) około godz. 14.30 

c) około godz. 15.30 

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach z 

poszczególnych miejscowości gminy  w wieku 5 – 6 lat: 

 

a) Nowe Siołkowice                0 dzieci 

 ul. Szkolna lub ul. Pokojska 

 

Do dowozów  nie zostały zgłoszone żadne dzieci, jednak powyższą trasę należy zaplanować, ponieważ w 

trakcie roku szkolnego może powstać potrzeba dowozu dzieci na tej trasie (uprawnionych do dowozu jest 

obecnie 5 dzieci)  

 



 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

1) Przetarg dotyczy usługi dowozów szkolnych na rok szkolny 2016/2017. 

 

 Planowane ilości dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 

zostały podane powyżej z tym, że dane te mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.  

 

2) Dzieci dowożone w godzinach rannych z miejscowości Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna i 

Popielów ul. Brzeska, ul. Ogrodowa (Kabachy) do Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Popielowie oraz Przedszkola Publicznego w Popielowie, mają mieć zapewniony odrębny 

autobus, który będzie wyjeżdżał rano z przystanku Stobrawa – ul. Polna (Odłogi), następnie 

przystanek w Stobrawie położony przy ul. Witosa i dalej przez poszczególne miejscowości 

ujęte w wykazie. 

 

3) Czas odjazdu autobusu, o którym mowa w punkcie 2, powinien być dostosowany do czasu 

przejazdu autobusu przewożącego uczniów gimnazjum, tak aby uczeń gimnazjum 

zamieszkały Stobrawa ul. Polna (Odłogi) miał możliwość przesiąść się do autobusu 

przewożącego gimnazjalistów. Przesiadka może nastąpić w miejscowości Stare Kolnie lub 

Popielów. 

 

4) Dzieci dowożone w godzinach rannych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, 

Publicznego Przedszkola w Popielowie oraz Publicznego Gimnazjum w Starych 

Siołkowicach z takich miejscowości jak Popielowska Kolonia, Popielów  

ul. Powolnego, ul. Zajączka (Wielopole), Popielów Lipie Laski mają mieć zapewniony 

odrębny autobus lub bus o liczbie miejsc co najmniej 18. Czas dojazdu dzieci do 

Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach nie może przekroczyć 30 minut. 

 

5) Dzieci dowożone w godzinach rannych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, 

Publicznego Przedszkola w Popielowie oraz Publicznego Gimnazjum w Starych 

Siołkowicach z takich miejscowości jak Kaniów, Lubienia mają mieć zapewniony odrębny 

autobus. Planowana godzina wyjazdu autobusu z miejscowości Kaniów to godz. 7.20 

(dziecko nie powinno czekać na rozpoczęcie zajęć więcej niż 20 minut) 

 

6) W godzinach popołudniowych uczniowie powracający z Publicznego Gimnazjum w Starych 

Siołkowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie oraz Przedszkola Publicznego 

w Popielowie do miejscowości takich jak Popielów ul. Brzeska, ul Ogrodowa (Kabachy), 

Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa przystanek przy ul. Witosa i przy drodze wojewódzkiej oraz 

w razie potrzeby Stobrawa ul. Polna (Odłogi) mają mieć zapewniony odrębny autobus. 

Dotyczy to powrotów dzieci ze szkół o godz. 13.30, 14.30 i 15.30. 

 

7) W godzinach popołudniowych uczniowie powracający z Publicznego Gimnazjum w Starych 

Siołkowicach do miejscowości takich jak Popielów, przystanek główny, ul. Wolności n/ż, 

Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska mają mieć zapewniony odrębny autobus. Dotyczy to 

powrotów dzieci ze szkół o godz. 13.30, 14.30 i 15.30. Autobusem tym mogą być 

przewożone dzieci powracające z Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach oraz 

Przedszkola Publicznego w Karłowicach do miejscowości Kurznie, Kuźnica Katowska. 

 

8) Dzieciom powracającym z Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach, Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Popielowie oraz Przedszkola Publicznego w Popielowie do 

miejscowości Kaniów należy zapewnić powrót w godzinach około 13.00 – 13.30, 14.00 – 

14.30 oraz 15.15-15.30. 

 



 

9) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsce w autobusach szkolnych dla dzieci 

niespełniających kryterium określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.  Wykonawca zabierać będzie dzieci 

nieodpłatnie lub w przypadku ustalenia przez Wykonawcę cen biletów miesięcznych, cena 

biletu miesięcznego w strefie do 4 km (włącznie) nie może przekroczyć 25 zł brutto.  

  

10)  Dzieciom dojeżdżającym do przedszkoli należy zapewnić dojazd i powrót w okresie ferii 

zimowych i przerw świątecznych oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w 

szkołach w szkołach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

 Dojazd:  jedna trasa około godz. 7.30 

 

 Powrót : jedna trasa  około godz. 13.30  

 

 

 

Minimalna liczba kursów jakie powinien zapewnić Wykonawca: 

 

Dojazdy do szkół i przedszkoli: 

 

 

1. kurs  Kurznie – Stare Siołkowice szkoła podstawowa lub Stare Siołkowice 

                        przedszkole 

 

przez m.in  Karłowice, Popielów, Stare Siołkowice gimnazjum, Lubienia (Lubienia 

alternatywnie mogą zostać uwzględnione w trasie nr 4 ), Popielów, Nowe 

Siołkowice, Stare Siołkowice gimnazjum 

   max. czas przejazdu  55 min. 

 

2. kurs   Kuźnica Katowska – Stare Siołkowice gimnazjum 

przez m.in Karłowice szkoła podstawowa, Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna, Popielów 

ul. Brzeska, ul. Ogrodowa (Kabachy) 

max. czas przejazdu 55 min. 

 

3. kurs  Stobrawa, ul Polna (Odłogi)  – Popielów szkoła podstawowa 

przez m.in przez m.in  Stare Kolnie, Rybna, Popielów ul. Brzeska, ul. Ogrodowa 

(Kabachy), Popielów przedszkole  

   max. czas przejazdu 35 min 

 

4. kurs  Kaniów – Stare Siołkowice gimnazjum  

przez m.in  Lubienia, Popielów szkoła podstawowa , Popielów przedszkole 

 max. czas przejazdu 35 min 

 

 

5. kurs  Popielów – Stare Siołkowice gimnazjum 

przez m.in  Popielów ul. Powolnego, ul. Zajączka (Wielopole), Popielów Lipie Laski, 

Popielowska Kolonia,  Popielów szkoła podstawowa i Popielów 

przedszkole 

 max. czas przejazdu 45 min 

 

 

 

 



 

Powroty ze szkół i przedszkoli: 

 

około 13.30 ,  około 14.30 , około 15.30   

 

1. kurs  Stare Siołkowice gimnazjum– Stobrawa (w razie potrzeby przystanek 

końcowy  ul. Polna (Odłogi), 

przez m.in  Popielów szkoła podstawowa, Popielów przedszkole, Popielów  

ul. Brzeska, ul. Ogrodowa (Kabachy), Rybna, Stare Kolnie 

   max. czas przejazdu 50 min. 

 

2. kurs  Stare Siołkowice gimnazjum –  Kuźnica Katowska  

przez m.in  Popielów, Karłowice,  Kurznie   

   max. czas przejazdu 50 min 

 

 

 

3. kurs  Stare Siołkowice gimnazjum –  Kaniów  

przez m.in  Popielów przedszkole  Popielów szkoła podstawowa - Lubienia   

   max. czas przejazdu 35 min 

    

(uwaga : trasę można rozpocząć Popielów szkoła przez Stare Siołkowice 

Gimnazjum – Lubienia , Kaniów) 

 

4. kurs  Stare Siołkowice szkoła podstawowa lub Stare Siołkowice przedszkole –    

                             Popielowska Kolonia  

przez m.in  Stare Siołkowice gimnazjum, Nowe Siołkowice, Popielów, Lubienia 

(ewentualnie dzieci można zabrać w ramach kursu nr 3), Popielów szkoła 

podstawowa, Popielów przedszkole, Popielów ul. Powolnego, ul. 

Zajączka (Wielopole), Popielów Lipie Laski  

   max. czas przejazdu 50 min 

 

    

 


