
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie  

i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego 

realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa  

w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania 

się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka. 

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu 

zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć w Urzędzie Gminy 

Łodygowice lub Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli  

w Łodygowicach wniosek (formularz dostępny na stronie Urzędu Gminy) wraz  

z wymaganymi dokumentem potwierdzającym uprawnienia ucznia do dowozu. 

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych  

w umowie zawartej między Gminą Łodygowice i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), 

jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.  

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest przede 

wszystkim w formie dowozu zbiorowego – organizowanego przez gminę lub  

w uzasadnionych przypadkach w formie dowozu indywidualnego – dofinansowanie dowozu. 

Dowóz zbiorowy 

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie, które powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania 

oraz adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, nr kontaktowy rodzica 

składającego podanie. Jeżeli dziecko porusza się na wózku inwalidzkim lub  

o kulach należy taką informację zawrzeć w podaniu, 

 aktualne zaświadczenie ze szkoły, 

 aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 

Zasady organizowania dowozu zbiorowego:  

1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub 

innego ustalonego miejsca do szkoły lub  ośrodka wskazanego we wniosku.  

2. Powrót ucznia do domu organizowany jest po zakończeniu zajęć. 

 

Dowóz indywidualny 

Rodzice korzystający z tej formy dowozu powinni złożyć następujące dokumenty: 

 wniosek, 

 aktualne zaświadczenie ze szkoły, 



 aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy 

rodzicem, a Gminą Łodygowice. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres 

obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku. 

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, dokumenty oraz wnioski 

powinny zostać złożone do końca czerwca każdego roku , w Urzędzie Gminy Łodygowice, 

ul. Piłsudskiego 75 – Biuro Podawcze lub  w Gminnym Zespole Ekonomiczno – 

Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 pok. nr 10 

piętro I, Wszelkich informacji udziela – Magdalena Micherdzińska – p.o. Kierownika 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach. 

tel. 33 8622835.  W przypadku złożenia dokumentów w innym terminie realizacja dowozu 

jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.  


