
Załącznik nr 2 do petycji
wzór

…...........................................................                                       …....................................................
         [pieczęć nagłówkowa jednostki oświatowej]                                                                                      [Miejscowość, data wystawienia]

Zaświadczenie uprawniające do ulgowych przejazdów
z jednoczesnym posiadaniem legitymacji szkolnej / legitymacji studenckiej

Uczeń / Student / Słuchacz …...............................................................................................................
                                                                                    [Imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL, nr legitymacji szkolnej / studenckiej]

Uprawniony jest do ulgowych / bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego na trasie:
…............................................................................................................................................................
od dnia ….......................................... roku do dnia ….......................................... roku

W okresie:
Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Godzina
dojazdu,
dowozu

Godzina
rozpoczęcia

zajęć

Godzina
zakończenia

zajęć

Godzina
zakończenia

zajęć
dodatkowych

Okres godzinny
od – do

liczba lekcji,
zajęć

W okresie
otwarcia szkoły

Godzina
dojazdu,

odwozu do
domu

Ulga
obowiązuje

[] całodobowo 
[] w okresie 
godzin …...........
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami nauki
i dojazdu
[] nie 
obowiązuje w 
soboty, 
niedzielę, 
święta, 
wieczory, noc
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami 
otwarcia szkoły

[] całodobowo 
[] w okresie 
godzin …...........
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami nauki
i dojazdu
[] nie 
obowiązuje w 
soboty, 
niedzielę, 
święta, 
wieczory, noc
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami 
otwarcia szkoły

[] całodobowo 
[] w okresie 
godzin …...........
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami nauki
i dojazdu
[] nie 
obowiązuje w 
soboty, 
niedzielę, 
święta, 
wieczory, noc
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami 
otwarcia szkoły

[] całodobowo 
[] w okresie 
godzin …...........
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami nauki
i dojazdu
[] nie 
obowiązuje w 
soboty, 
niedzielę, 
święta, 
wieczory, noc
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami 
otwarcia szkoły

[] całodobowo 
[] w okresie 
godzin …...........
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami nauki
i dojazdu
[] nie 
obowiązuje w 
soboty, 
niedzielę, 
święta, 
wieczory, noc
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami 
otwarcia szkoły

[] całodobowo 
[] w okresie 
godzin …...........
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami nauki
i dojazdu
[] nie 
obowiązuje w 
soboty, 
niedzielę, 
święta, 
wieczory, noc
[] nie 
obowiązuje poza
godzinami 
otwarcia szkoły

[] całodobowo 
[] w okresie 
godzin 
…...........
[] nie 
obowiązuje 
poza godzinami
nauki i dojazdu
[] nie 
obowiązuje w 
soboty, 
niedzielę, 
święta, 
wieczory, noc
[] nie 
obowiązuje 
poza godzinami
otwarcia szkoły

Uprawniony na środek transportu : …..................................................................................................
      [Nazwa przewoźnika, operatora]                              

…...................................................................
[Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły / Rektora / Dziekana Uczelni]



Załącznik nr 3 do petycji
wzór

…...........................................................                                       …....................................................
         [pieczęć nagłówkowa jednostki oświatowej]                                                                                      [Miejscowość, data wystawienia]

Zaświadczenie uprawniające do ulgowych przejazdów
z jednoczesnym posiadaniem legitymacji szkolnej / legitymacji studenckiej

Uczeń / Student / Słuchacz …...............................................................................................................
                                                                                    [Imię i nazwisko, data urodzenia lub nr PESEL, nr legitymacji szkolnej / studenckiej]

Uprawniony jest do ulgowych / bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego na trasie:
…............................................................................................................................................................
od dnia ….......................................... roku do dnia ….......................................... roku
W roku szkolnym / akademickim …....................../.........................              …...............-…...............

Nazwa : Data / Godzina
uprawnienia od :

Data / Godzina
uprawnienia do :

Uprawnienie:

Sesja rekrutacyjno-zapisowa [] uprawniony [] nieuprawniony

Egzaminy wstępne [] uprawniony [] nieuprawniony

Rozpoczęcie roku [] uprawniony [] nieuprawniony

Zajęcia dydaktyczne (semestr ….................................) [] uprawniony [] nieuprawniony

Zajęcia dydaktyczne (semestr ….................................) [] uprawniony [] nieuprawniony

Rekolekcje adwentowe [] uprawniony [] nieuprawniony

Rekolekcje wielkopostne [] uprawniony [] nieuprawniony

Zimowa przerwa świąteczna (wakacje / ferie zimowe) [] uprawniony [] nieuprawniony

Terminy składania podań na egzaminy [] uprawniony [] nieuprawniony

Zebrania z rodzicami [] uprawniony [] nieuprawniony

Impreza szkolna [] uprawniony [] nieuprawniony

Wiosenna przerwa świąteczna (wakacje / ferie letnie) [] uprawniony [] nieuprawniony

Przerwa semestralna [] uprawniony [] nieuprawniony

Zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna [] uprawniony [] nieuprawniony

Letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna [] uprawniony [] nieuprawniony

Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe [] uprawniony [] nieuprawniony

Egzaminy [] uprawniony [] nieuprawniony

Zakończenie roku / rozdanie świadectw (klasa ….....) [] uprawniony [] nieuprawniony

Wakacje (ferie letnie), kolonie w szkole [] uprawniony [] nieuprawniony

Sesja rekrutacyjno-zapisowa (odbiór wyników, 
informacja o dostaniu do szkoły, składanie 
dokumentacji), indywidualne sprawy 

[] uprawniony [] nieuprawniony

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dodatkowe) i 
pozostałe

[] uprawniony [] nieuprawniony

Uprawniony na środek transportu : …..................................................................................................
      [Nazwa przewoźnika, operatora]                              

                                                                                         …...................................................................
[Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły / Rektora / Dziekana Uczelni]


