
Oświadczenie 

 

Oświadczam, że mój syn / moja córka* ……………………………………………., 

uczeń klasy…………………….. będzie dojeżdżać na zajęcia lekcyjne do szkoły 

autobusem szkolnym (trasa Trzeboś – Sokołów Młp.) od września do czerwca       

w roku szkolnym 2021 / 2022. Bilet miesięczny można będzie zakupić                            

u przewoźnika. O terminie zakupu biletu poinformujemy w późniejszym czasie. 

 

 

 …………………………….                                                                          ……….……………………………… 
     miejscowość, data                                                                                                            podpis rodzica 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że mój syn / moja córka* ……………………………………………., 

uczeń klasy…………………….. będzie dojeżdżać na zajęcia lekcyjne do szkoły 

autobusem szkolnym (trasa Trzeboś – Sokołów Młp.) od września do czerwca       

w roku szkolnym 2021 / 2022. Bilet miesięczny można będzie zakupić                            

u przewoźnika. O terminie zakupu biletu poinformujemy w późniejszym czasie. 

 

 

 …………………………….                                                                          ……….……………………………… 
     miejscowość, data                                                                                                            podpis rodzica 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że mój syn / moja córka* …………………………………………….,             

uczeń klasy…………………….. będzie dojeżdżać na zajęcia lekcyjne do szkoły autobusem 

szkolnym (trasa Łowisko – Górno – Sokołów Młp. ) od września do czerwca w roku 

szkolnym  2021/2022. Bilet miesięczny można będzie zakupić u przewoźnika.  

O terminie zakupu biletu poinformujemy w późniejszym czasie. 

 

 

 …………………………….                                                                          ……….……………………………… 
     miejscowość, data                                                                                                            podpis rodzica 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że mój syn / moja córka* …………………………………………….,             

uczeń klasy…………………….. będzie dojeżdżać na zajęcia lekcyjne do szkoły autobusem 

szkolnym (trasa Łowisko - Górno – Sokołów Młp.) od września do czerwca w roku 

szkolnym  2021/2022. Bilet miesięczny można będzie zakupić u przewoźnika.  

O terminie zakupu biletu poinformujemy w późniejszym czasie. 

 

 

 

 …………………………….                                                                          ……….……………………………… 
     miejscowość, data                                                                                                            podpis rodzica 

 

*niepotrzebne skreślić 



Oświadczenie 

 

Oświadczam, że mój syn / moja córka* …………………………………………..………….,             

uczeń klasy…………………….. będzie dojeżdżać na zajęcia lekcyjne do szkoły autobusem szkolnym 

(trasa Krzywdy – Jeżowe – Jata - Cholewiana Góra  - Kamień Podlesie - Kamień Krzywa Wieś – 

Sokołów Młp.)    od września do czerwca w roku szkolnym  2021/2022. Bilet miesięczny można 

będzie zakupić u przewoźnika. O terminie zakupu biletu poinformujemy w późniejszym czasie. 

 

 

 

 …………………………….                                                                          ……….……………………………… 
     miejscowość, data                                                                                                            podpis rodzica 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że mój syn / moja córka* …………………………………………..………….,             

uczeń klasy…………………….. będzie dojeżdżać na zajęcia lekcyjne do szkoły autobusem szkolnym 

(trasa Krzywdy – Jeżowe – Jata - Cholewiana Góra  -Kamień Podlesie - Kamień Krzywa Wieś – 

Sokołów Młp.) od września do czerwca w roku szkolnym  2021/2022. Bilet miesięczny można 

będzie zakupić u przewoźnika. O terminie zakupu biletu poinformujemy w późniejszym czasie. 

 

 

 

 …………………………….                                                                          ……….……………………………… 
     miejscowość, data                                                                                                            podpis rodzica 

 

*niepotrzebne skreślić 


