INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA ORGANIZACJI DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Szanowni Rodzice,
od 1 września 2020 r. zmieni się organizacja dowożenia uczniów do szkoły, która od tej pory
będzie odbywać się w ramach tzw. zbiorowego transportu publicznego. Państwa dzieci, tak jak
ma to miejsce dotychczas, będą miały zapewniony przez Gminę Piaski bezpłatny transport do
szkoły i powrót po odbytych zajęciach szkolnych, w formie zakupionych przez Gminę
imiennych biletów miesięcznych. W trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci Gmina Piaski
zapewni w czasie przewozu odpowiednią opiekę w autobusach. Dzieci spoza Piask, które mają
mniej niż 3-4 km do szkoły (czyli nie podlegają ustawowemu obowiązkowi dowozu), dzięki
podjętym już działaniom Burmistrza Piask i Rady Miejskiej będą miały także możliwość
korzystania z dowozów w ramach wspomnianego transportu publicznego.
Wkrótce przy drogach, po których odbywa się obecnie przejazd autobusów szkolnych,
pojawią się znaki przystankowe D-15, na których później zawisną rozkłady jazdy autobusów.
Plan jazdy autobusów zostanie opracowane na rok szkolny 2020/2021 (system roczny).
W kolejnych latach planowane są takie zmiany w rozkładzie jazdy, aby uczniowie, którzy
w danym roku szkolnym przyjeżdżają wcześniej do szkoły i oczekują na lekcje w świetlicy
szkolnej, w kolejnym roku oczekiwali na zajęcia krócej. Dotyczy to również odwożenia uczniów
po zakończonych lekcjach. Ostateczne rozkłady jazdy zostaną podane do publicznej
wiadomości w sierpniu 2020 r. Przewoźnikiem realizującym przewozy gminne będzie Zakład
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Piask, która pozyska do realizacji tego zadania stosowne
autobusy.
Zmiana sposobu i charakteru dowożenia uczniów do szkoły ma na celu m.in.:


pozyskanie środków zewnętrznych na tego typu działanie (obecnie na
dowożenie dzieci Gmina Piaski rocznie przeznacza kwotę około 0,5 mln
złotych);



możliwość korzystania z komunikacji przez wszystkich mieszkańców Gminy
Piaski;



zlokalizowanie bezpiecznych miejsc do wsiadania i wysiadania dla pasażerów.

Szczegółowa informacja dotycząca dowozu uczniów do szkoły od 1 września 2020 roku oraz
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miejscowościach na terenie Gminy Piaski jest dostępna w sekretariacie szkoły i można się z
nią zapoznać (ewentualnie zgłosić swoje uwagi) do dnia 31 marca 2020 roku.

