
 
 

Regulamin zwrotu części kosztów dojazdu dla uczniów  

Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 Uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP 

otrzymują zwrot części kosztów na zakup biletu miesięcznego zgodnie z poniższymi 

warunkami: 

 

- adres zamieszkania ucznia znajduje się poza Miastem Kraków (na podstawie oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego); 

- minimum 90% frekwencja w zajęciach szkolnych i praktykach (do frekwencji nie wlicza się  

zwolnienia lekarskiego) oraz brak nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole; 

- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania; 

- aktywny udział w życiu szkoły; 

 

Wysokość zwrotu części kosztów dojazdu w roku kalendarzowym 2019/2020 jest 

równa 50% wartości biletu zgodnej z cennikiem najtańszego środka transportu na danej trasie 

na podstawie przedstawionego dowodu zakupu (bilet, paragon, wydruk z automatu 

Krakowskiej Karty Miejskiej). 

Zwrot części kosztów dojazdu przysługuje za okres wskazany na bilecie. Zwrot części 

kosztów dojazdu przekazywany jest rodzicowi /opiekunowi prawnemu w sekretariacie szkoły 

przy ul. Rzeźniczej 4. 

Wniosek należy składać u wychowawcy klasy w terminie określonych 

w harmonogramie.  

 

Wnioski składane po terminie określonym w harmonogramie nie 

będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

 

Harmonogram wypłat 
 

Bilety z okresu 
Termin składania 

wniosku 
Termin wypłaty 

01.09.2019 - 31.01.2020 do 14.02.2020 od 01.03.2020 

01.02.2020 - 30.06.2020 do 14.07.2020 od 01.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Załącznik Nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów 

  Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości  MIRiP 

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA  

 
Wnioskuję o zwrot części kosztów przejazdu ucznia do szkoły środkami komunikacji publicznej 

 

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

1. Nazwisko i imię dziecka: 

………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

2. Data i miejsce urodzenia: 

………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

3. Nazwisko i imię wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego), numer dowodu tożsamości: 

………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

4. Wnioskowany okres: 

………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

5. Środek komunikacji 

………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

6. Do wniosku przedkładam: 

 bilet, paragon, wydruk z automatu Krakowskiej Karty Miejskiej, inne …………………………………………… 

7. Wypłata zwrotu części kosztów przejazdów ucznia na numer konta: 

                          

 

7. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

1. Adres zamieszkania ucznia, którego dotyczy wniosek to ………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………...……….. 

2. Informacje zawarte w złożonym wniosku i załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą; 

3. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą kontrolowane; 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych 

z postępowaniem w sprawie refundacji zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

 

            

      ................................................................................... 

       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

WYPEŁNIA SZKOŁA 

 

Data wpływu wniosku do wychowawcy (wypełnia szkoła): …………………………………………………….… 

Ocena z zachowania: ………………………………………………………………………………………………. 

Frekwencja: .................................................................................................................................... ........................... 

(Do frekwencji nie wlicza się okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim) 

Liczba godzin nieusprawiedliwionych ……………………………………………………………………………... 

 

 

Podpis wychowawcy………………………… 


