
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szk. 2016/2017 
 

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest: 

1. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 

podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły 

ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (upośledzonych umysłowo  

w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 

3. Zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub 

ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem 

gminy i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę 

zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach: 

dowozu zbiorowego, dowozu indywidualnego własnym pojazdem rodzica/opiekuna lub środkami 

komunikacji publicznej 

1. Dowóz zbiorowy 

Gmina Kroczyce organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej. Bezpłatny 

transport i opieka w czasie przewozu dotyczy tylko najbliższej placówki, która spełnia wymogi 

zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego indywidualnie dla każdego 

dziecka  

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy 

Kroczyce, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej placówki 

oświatowej proszeni są o złożenie wypełnionego wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do 

szkoły w roku szkolnym 2016/2017 wraz z załącznikami w referacie oświaty Urzędu Gminy 

Kroczyce, ul. Sienkiewicza 7. 

2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica/opiekuna lub środkami komunikacji publicznej) 

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy 

rodzicem/opiekunem prawnym a Wójtem Gminy Kroczyce. Rodzic/opiekun prawny składa 

wypełniony wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 

wraz z załącznikami w referacie oświaty Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Sienkiewicza 7. 

 


