
        Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2016 

        Wójta Gminy Kroczyce 

        z dnia 30 sierpnia 2016 r.     

         

Regulamin  

dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kroczyce do przedszkoli, szkół  

i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zwrot kosztów 

dowozu 

I. Osoby uprawnione 

1. Uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej  

i gimnazjum, a uczniowie 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. Dzieci i młodzież, o których mowa w art. 16 ust. 7 (upośledzonych umysłowo w stopniu 

głębokim), a także dzieci i młodzież 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; 

 

II. Zakres dowozu 

1. Dowóz zbiorowy 

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

transport i opieka w czasie przewozu jest zorganizowana z miejsca zamieszkania ucznia 

niepełnosprawnego do  najbliższej placówki, która spełnia wymogi zawarte w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego indywidualnie dla każdego dziecka. 

Zasadą obowiązującą jest dowożenie całej uprawnionej grupy na zajęcia odbywające się 

najwcześniej i kończące najpóźniej. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to 

plan zajęć lub czekający na powrót do domu zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy 

szkolnej. 

2. Dowóz indywidualny własnym pojazdem rodzica/opiekuna  

Rodzicom/opiekunom prawnym uczniów niepełnosprawnych  zwrot kosztów przejazdu dziecka i 

opiekuna  na trasie dom - szkoła- dom prywatnym samochodem  następuje na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Wójtem Gminy Kroczyce 

stanowiącej załącznik Nr 4 do regulaminu. 

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu obliczana będzie na podstawie ilości 

przejechanych kilometrów, ceny 1 litra paliwa wg  średniej ceny detalicznej paliw w woj. śląskim  

podanych na stronie internetowej www.e-petrol.pl w I środę każdego miesiąca  oraz  średniego 

spalania paliwa przez  samochód na 100 km. 

3. Dowóz indywidualny środkami komunikacji publicznej 

Rodzicom/opiekunom prawnym uczniów niepełnosprawnych  zwrot kosztów przejazdu dziecka i 

opiekuna  na trasie dom - szkoła- dom środkami komunikacji publicznej następuje na podstawie 



umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Wójtem Gminy 

Kroczyce stanowiącej załącznik Nr 5 do regulaminu. 

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu dowozu obliczana będzie na podstawie  biletów 

miesięcznych lub  faktury poświadczającej poniesione koszty 

 

III. Składanie wniosków 

1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy 

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

najbliższej placówki oświatowej składają wypełniony wniosek  wraz z załącznikami w referacie 

oświaty Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Sienkiewicza 7 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 

do regulaminu. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zwrócić się o zwrot kosztów dojazdu ucznia 

niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem składają 

wypełniony wniosek wraz z załącznikami w referacie oświaty Urzędu Gminy Kroczyce, ul. 

Sienkiewicza 7 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do regulaminu. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zwrócić się o zwrot kosztów przejazdu ucznia 

niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej składają 

wypełniony wniosek wraz z załącznikami w referacie oświaty Urzędu Gminy Kroczyce, ul. 

Sienkiewicza 7 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do regulaminu. 

 


