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AKTUALIZACJA
z dnia
11.06.2018r.

NAZWA USŁUGI
ZWROT KOSZTÓW DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY /
PRZEDSZKOLA
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły /
przedszkola, w przypadku, gdy uczeń nie jest objęty zorganizowanym systemem dowozu
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Usługa dotyczy rodziców uczniów, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie dziecka do
najbliższego przedszkola / szkoły. Dotyczy to uczniów, którzy nie są objęci zorganizowanym
systemem dowozu, a są do dowozu uprawnieni, tj.:
 niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci w wieku 7 do 9 lat objęte
wychowaniem przedszkolnym, którym odroczono obowiązek szkolny;
 uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127
Prawa oświatowego (kształcenie specjalne) - do najbliższej szkoły podstawowej,
 uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej; do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - do ośrodka
rewalidacyjno - wychowawczego – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
uczeń kończy 25. rok życia;
 dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność
intelektualna - do ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego – do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia;

CZAS REALIZACJI
Niezwłocznie.
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia.
 Załączniki wymagane:
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Załączniki dodatkowe:
- Orzeczenie o niepełnosprawności;
- Skierowanie ucznia do szkoły specjalnej lub ośrodka lub zaświadczenie o uczęszczaniu
ucznia do tej szkoły.
OPŁATY – nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY – nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996 ze zm.);
Zarządzenie Nr 70/17 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu
kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do
przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, zmienione Zarządzeniem nr
57/18 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11.06.2018r.

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Samodzielne stanowisko: Główny specjalista ds. oświaty, pokój nr 16;
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 742, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE



Zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka następuje na
podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami oraz comiesięcznych rozliczeń.
Umowa zawarta z rodzicem obowiązuje w danym roku szkolnym od 1 września lub od dnia
złożenia wniosku.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia.
Załącznik 2: Rozliczenie kosztów przejazdu.
Załącznik 3: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

