
KOMUNIKAT 

w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu 

i opieki  w czasie przewozu do: 

1) najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,  

2) najbliższej szkoły podstawowej lub  

3) ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

od 3 stycznia 2020 r. 

Podstawa prawna: art. 32, 32a i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Uprzejmie informuję Państwa, że dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, o których 

mowa wyżej, może odbywać się w formie:  

1) dowozu zbiorowego – organizowanego przez gminę,  

2) dowozu indywidualnego – organizowanego przez rodziców/ opiekunów ucznia.  

 

1. Warunkiem przyznania zwrotu kosztów przewozu ucznia jest posiadanie przez niego 

aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć 

rewalidacyjno –wychowawczych, wydanego przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Niepełnosprawne dzieci 5- i 6- letnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym                            

na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy, których kształcenie wymaga stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzyca, 

mają możliwość realizacji wychowania przedszkolnego lub spełniania obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego w placówkach oświatowych gminy Dobrzyca 

albo w innych placówkach, jeśli tak zdecyduje rodzic/opiekun. 

3. Niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych mają możliwość spełniania 

obowiązku szkolnego w swoich szkołach obwodowych lub w Zespole Placówek 

Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1, w zależności od życzenia rodziców. 

4. Niepełnosprawni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych mają 

możliwość realizacji obowiazku nauki w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, 

ul. Osiedlowa 1. 

5. W szczególnych przypadkach uczeń może być dowożony do szkoły na terenie innego 

powiatu. 

 

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie zapewnia edukację na poziomie: 

1) wczesnego wspomagania,  

2) szkoły podstawowej,  



3) branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz  

4) szkoły przysposabiającej do pracy.  

 

II. DOWÓZ ZBIOROWY  

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Urzędzie Miejskim Gminy 

Dobrzyca, ul. Rynek14, 63-300 Dobrzyca, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku 

poprzedzajacego nowy rok szkolny, następujące dokumenty:  

1) wniosek - załącznik nr 1, 

2) zaświadczenie dyrektora o przyjęciu lub uczęszczaniu ucznia do szkoły, albo 

oświadczenie rodzica o kontynuacji nauki w danej szkole.   

 

III. DOWÓZ INDYWIDUALNY  

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w w Urzędzie Miejskim Gminy 

Dobrzyca, ul. Rynek14, 63-300 Dobrzyca,w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku 

poprzedzajacego nowy rok szkolny następujące dokumenty:  

1) wniosek -załącznik nr 2, 

2) zaświadczenie dyrektora o przyjęciu lub uczęszczaniu ucznia do szkoły, albo 

oświadczenie rodzica o kontynuacji nauki w danej szkole.   

 

Realizacja zadania w zakresie dowozu indywidualnego następuje na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem, a Burmistrzem Gminy Dobrzyca 

Podstawą zwrotu kosztów jest przedłożenie rachunku wg wzoru określonego w załączniku nr 

3             (przy wykorzystaniu samochodu prywatnego) lub wg wzoru określonego w załączniku 

nr 4 ( przy zakupie biletów dla ucznia i rodzica). 

        

           

Burmistrz 

 

/-/ mgr Jaroslaw Pietrzak 

 

 

 

 


