
Załącznik nr 5 
 

 
Wykaz dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli prowadzonych przez  

Gminę Popielów, w roku szkolnym 2009/2010 
 

 

W roku szkolnym 2009/2010 z dowozów szkolnych na terenie Gminy Popielów 

korzystać będzie 333 dzieci.  

 

Liczba ta w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie.  

 

 

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 2009/2010. 

 

Wykaz  obejmuje dzieci, o których mowa w Art. 14a ust. 3 oraz Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991r o systemie oświaty (Dz.U Nr 256, poz 2572 z 2004r z późn.zm.) 

 

 

 
I  Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach 

 

1. Czas przyjazdu dzieci do szkoły – godz. 7.50  

 

2. Czas odjazdu dzieci ze szkoły około: 

a) godz. 13.40  

b) godz. 14.40  

c) godz. 15.30 (w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki) 

 

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

poszczególnych miejscowości gminy.  

  

a) Kurznie        18 dzieci 

minimalna ilość przystanków:  

przystanek Kurznie n/ż 

przystanek Kurznie główny 

 

b) Karłowice        52 dzieci 

minimalna ilość przystanków:  

przystanek Karłowice kolonia 

przystanek Karłowice szkoła 

przystanek Karłowice rynek 

 

c) Kuźnica Katowska       5  dzieci 
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d) Popielów        39 dzieci 

minimalna ilość przystanków:  

przystanek Popielów ul. Wolności n/ż  

przystanek Popielów główny 

e) Popielów ul. Brzeska, ul. Ogrodowa  (Kabachy)  14 dzieci 

f) Lubienia        16 dzieci  

g) Popielowska Kolonia         6 dzieci 

h) Stobrawa        13 dzieci  

przystanek przy ul. Jakuba Kani (droga wojewódzka nr 457)    

i) Stare Kolnie         4 dzieci 

j) Stare Kolnie – Lewandówka       1 dzieci   

k) Rybna         9 dzieci 

 

Łącznie do Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach należy dowieźć 177 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  

b) godz. 13.35 

c) godz. 14.25  

d) godz. 14.45 

 

UWAGA: Autobus, który będzie odjeżdżał o godz. 13.35 przeznaczony jest wyłącznie dla 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie oraz dzieci Przedszkola 

Publicznego w Popielowie dojeżdżających z miejscowości Stobrawa, Stare 

Kolnie, Rybna i Popielów ul. Brzeska, ul. Ogrodowa (Kabachy). 

 

 Autobusami, które będą odjeżdżać w pozostałych godzinach mogą dojeżdżać 

zarówno uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjum.   

 

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

poszczególnych miejscowości gminy.  

 

a) Lubienia         15 dzieci 

 

b) Popielów ul. Brzeska, ul. Ogrodowa  (Kabachy)   11 dzieci  

 

c) Popielowska Kolonia        13 dzieci 

 

d) Rybna         20 dzieci 

 

e) Stare Kolnie         11 dzieci 

 

f) Stobrawa przystanek przy byłej szkole podstawowej   17 dzieci  

 

g) Stobrawa ul. Polna (Odłogi)     2 dzieci 
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Łącznie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie należy dowieźć: 89 dzieci.  

 

UWAGA: Dzieci dowożone 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, niezależny  autobus, który będzie wyjeżdżał rano z przystanku 

Stobrawa – Odłogi (przystanek położony przy drodze gminnej – ul. Polna), 

następny przystanek w Stobrawie położony przy byłej szkole podstawowej – ul. 

Witosa i dalej przez poszczególne miejscowości ujęte w wykazie. 

Powrót dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie oraz Przedszkola 

Publicznego w Popielowie do w/w miejscowości o godz. 13.35.   

 

 

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. 15.05 

 

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

poszczególnych miejscowości gminy.  

 

a) Kurznie       37 dzieci 

przystanek Kurznie n/ż 

przystanek Kurznie główny 

 

b) Kuźnica Katowska       8 dzieci 

  

Łącznie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach należy dowieźć  45 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. 13.25 

b) godz. 14.35  

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych 

Siołkowicach z poszczególnych miejscowości gminy.  

 

a) Nowe Siołkowice      9 dzieci 

 

Łącznie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach należy dowieźć 9 dzieci    
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V  Dowóz dzieci do Przedszkola Publicznego w Popielowie.  

 

1. Czas przyjazdu dzieci do przedszkola  około godz. 7.30  

 

2 Czas odjazdu dzieci z przedszkola zostanie ustalony z Wykonawcą w momencie 

podpisania umowy 

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznego Przedszkola w Popielowie z  

poszczególnych miejscowości gminy.  

 

a) Lubienia       1 dziecko 

b) Stare Kolnie        4 dziecko 

c) Stobrawa        2 dzieci  

d) Popielowska Kolonia      1 dziecko  

 

Łącznie do Przedszkola Publicznego w Popielowie należy dowieźć  8 dzieci. 

 

 

UWAGA: Przy dowozie dzieci zamieszkałych w Stobrawie, Starych Kolniach i Rybna 

należy uwzględnić zapisy pkt. II wykazu – Dowóz dzieci do Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Popielowie. 

 

 

VI  Dowóz dzieci do Przedszkola Publicznego w Karłowicach.  

 

1. Czas przyjazdu dzieci do przedszkola  około godz. 7.30  

 

2. Czas odjazdu dzieci z przedszkola zostanie ustalony z Wykonawcą w momencie    

podpisania umowy 

 

3. Liczba dzieci dowożonych do Publicznego Przedszkola w Karłowicach z  

poszczególnych miejscowości gminy.  

 

a) Kurznie       5 dzieci 

minimalna ilość przystanków:  

przystanek Kurznie n/ż 

przystanek Kurznie główny 

 

 

Łącznie do Przedszkola Publicznego w Karłowicach należy dowieźć  5 dzieci   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


