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Gminny Zespół Oświaty w Szaflarach informuje, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary, zgodnie z ustawą  

o systemie oświaty, mogą wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie lub dofinansowanie 

dowozu dzieci do najbliższych placówek i ośrodków, w których realizują obowiązek szkolny  

i obowiązek nauki. 

 

Uprawnieni do dowozu: 

 1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub 

ośrodka - dzieci niepełnosprawne realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, 

2) do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum - uczniowie niepełnosprawni, których 

kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty, 

3) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 21 roku życia, 

4) do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci  

i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 

 

Obowiązek dowożenia dzieci niepełnosprawnych realizowany jest w następujących 

formach:  

1) dowóz zorganizowany, 

2) dofinansowanie kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) własnym 

samochodem. 

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji 

publicznej, 

 

Dowóz zorganizowany:  

Usługa świadczona jest przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu, zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo Zamówień Publicznych, samochodem przystosowanym do 

przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w Urzędzie następujące dokumenty: 

a) wniosek o dowóz zorganizowany, 
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b) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, 

c) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

d) zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub będzie uczęszczało. 

 

Dowóz indywidualny realizowany przez rodziców własnym samochodem: 

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić dziecko do placówki oświatowej otrzymują 

dofinansowanie w formie ryczałtu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2010 Wójta Gminy 

Szaflary z dnia 10.09.2010 r. 

 

Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w Urzędzie następujące dokumenty: 

a) wniosek o dowóz indywidualny, 

b) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, 

c) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

d) zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub będzie uczęszczało, 

e) kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, 

f) polisę ubezpieczenia samochodu. 

 

Warunkiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli 

właścicielami samochodu. 

 

Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej: 

Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w Urzędzie następujące dokumenty: 

a) wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, 

b) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, 

c) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

d) zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub będzie uczęszczało. 

 

Wnioski dostępne są w Gminnym Zespole Oświaty w Szaflarach (pok. nr 5). 

Wnioski dotyczące dowozu należy składać do 20 sierpnia, a w wyjątkowych sytuacjach przez 

cały rok. 

 

Szaflary, dnia 19.08.2013 r. 

       Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty 

       mgr Zbigniew Strama 


