
ZARZĄDZENIE NR 38/2017
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych 
z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Piaski obejmuje:

1. Bezpłatny dowóz ucznia niepełnosprawnego i zapewnienie mu opieki w czasie przewozu 
do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka, które umożliwiają realizację 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
lub odpowiednio do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej; odbywa się na wniosek złożony do Wójta Gminy 
Piaski, do dnia 29 sierpnia br przez rodzica/opiekuna prawnego, załącznik nr 1  do zarządzenia. Dowóz ucznia 
realizowany jest przez Gminę Piaski.

2. Zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, 
gimnazjum lub ośrodka, które umożliwiają realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki lub odpowiednio do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej jeżeli 
przejazd realizują rodzice/ opiekunowie prawni, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy 
Wójtem Gminy Piaski a rodzicami/ opiekunami prawnymi.

§ 2. Uprawnieni do korzystania z dowozu lub dofinansowania dojazdu do przedszkola, szkoły, ośrodka są:

1. Uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy 
o systemie oświaty, do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum;

2. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do ukończenia 
21 roku życia;

3. Dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim realizująca obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki na zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych;

4. Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

5. Niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego do najbliższego przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego 
przygotowania przedszkolnego.

 

Wójt

Wiesław Glapka
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Piaski, dnia ………….……………. 

 

Wniosek 

o zorganizowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej 

 

W związku uczęszczaniem mojego syna/córki …………………………………………………………………...... 

do ……...…………………………………………………………………………………….…………....................... 

proszę  o zorganizowanie dowozu dziecka do wskazanej szkoły. 

 

                                                                                                           ............……………………………………… 
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

INFORMACJA DO WNIOSKU 

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych dziecka ………………………...…………….………..……….. 

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

Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych dziecka ………….................................…………………... 

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

Numer telefonu ……………………………………………………................................……………………………… 

 

Imię i nazwisko dziecka dowożonego do szkoły specjalnej ……………………………….………………………... 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………….……………………… 

Nazwa, adres szkoły i klasa ………………………………………………………………….…………………………. 

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

Orzeczenie PPP nr ……………………………………….……………………………………….……………………... 

Dodatkowe informacje o dziecku (m. in. rodzaj niepełnosprawności, informacje o potrzebach  

i zachowaniach dziecka niezbędne podczas korzystania dziecka z dowozu zbiorowego) 

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

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

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku  

w celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, w tym przekazanie przewoźnikowi 

realizującemu dowozy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 19997 roku o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ). 

……………………………………………. 
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 38/2017

Wójta Gminy Piaski

z dnia 8 sierpnia 2017 r.
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Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o zmianach danych ujętych w informacji  

do wniosku lub rezygnacji z dowozu mojego syna/ córki do szkoły specjalnej. 

 

……………………………………………… 
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  
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