
Organizacja dowożenia w dniu 23 czerwca 2017 roku 

 

Przyjazd do szkoły: 
 

Przyjazd dzieci do Ozimka gimbusami  na godz. 7.50 – bez zmian.  

Odjazdy autobusów komunikacji publicznej PKS bez zmian. 

 

Powrót do domu 
Powrót uczniów  do Grodźca komunikacją publiczną PKS  

   – odjazd o godz.  12,00 – plac przy gimnazjum 

                                12.05.- przystanek przy szpitalu 

                               12.36,  13.36  ( dworzec autobusowy) 

                               12.37,  13.37  ( przystanek przy szpitalu) 

Powrót uczniów  do Chobia i Mnichusa  komunikacją publiczną PKS  

   – odjazd o godz. 12.00 –   plac przy gimnazjum 

                               12.05. – przystanek przy szpitalu 

Powrót uczniów  do Krasiejowa i Krzyżowej Doliny   komunikacją publiczną PKS  

   – odjazd o godz. 12.00   (plac przy gimnazjum) 

                               

Powrót uczniów ze szkoły do domu gimbusami: 

- uczniowie z Antoniowa, Jedlic, Biestrzynnika i Dylak  – odjazd gimbusa z placu przy 

gimnazjum o godz. 12.00   ( JELCZ  OPO 60 CN ), 

 

- uczniowie ze Schodni, Pustkowa i Szczedrzyka  – odjazd gimbusa z placu przy gimnazjum o 

godz. 12.00   ( AUTOSAN  OPO 68 AC), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o organizacji dowożenia uczniów do szkoły 

w dniu  23 czerwca 2017 roku  

S.P. w Antoniowie 

1. Przyjazd do szkoły – bez zmian. 

2. Powrót do domu 

      – odjazd gimbusa szkolnego: o godz.11.50   

 

Opiekun ze Szkoły Podstawowej w Antoniowie. 

 

 

 

Informacja o organizacji dowożenia uczniów do szkoły 

w dniu 23 czerwca 2017 roku 

 

S.P. w  Dylakach 

1. Przyjazd do szkoły – bez zmian. 

2. Powrót do domu 

     – odjazd  gimbusa szkolnego o godz. 12.20 

 

 

 

Informacja o organizacji dowożenia uczniów do szkoły 

w dniu  23  czerwca 2017 roku 

 

S.P. Nr 2 w  Ozimku 

1. Przyjazd do szkoły – bez zmian. 

2. Powrót do domu – odjazd  gimbusa szkolnego  o godz. 11.40. 

3. Odjazd komunikacji publicznej do Krasiejowa i Grodźca – o godz. 12.00 z placu przy 

gimnazjum. 

 

 

 

 

Informacja o organizacji dowożenia uczniów do szkoły 

w dniu 23 czerwca 2017 roku 

 

S.P. w Szczedrzyku 

1. Przyjazd  dzieci do szkoły – bez zmian – wysiadają przy przedszkolu 

2. Powrót do domu – odjazd  gimbusa szkolnego o godz. 12.25.  

 

 

 

 

Informacja o organizacji dowożenia uczniów do szkoły 

w dniu 23 czerwca 2017 roku 

 

S.P. w  Krasiejowie 

1. Przyjazd do szkoły – bez zmian. 

2. Powrót do domu:  – odjazd  autobusu PKS  o godz. 12.10 

 



 

 

  

Informacja o organizacji dowożenia uczniów do szkoły 

w dniu 23 czerwca 2017 roku 

 

P.S.P. w  Grodźcu 

1. Przyjazd do przedszkola – bez zmian. 

2. Powrót do domu:- godz. 12.10 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o organizacji dowożenia uczniów do szkoły 

w dniu 23 czerwca 2017 roku 

 

P.P. Nr 6 w  Szczedrzyku 

1. Przyjazd do przedszkola – bez zmian. 

2. Powrót do domu:- 12.20 

 

W dniach od 26   do 30 czerwca 2017 r.  -  brak dowożenia gimbusem 


