
ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA/DZIECKA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA

Zgodnie z art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

Obowiązkiem Gminy jest:

• 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;

Art. 71b. ust 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o którym mowa w art. 1 pkt  
5i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być  
prowadzone  w  formie  nauki  w  przedszkolach  i  szkołach  ogólnodostępnych,  przedszkolach  
i  szkołach  lub  oddziałach  integracyjnych,  przedszkolach  i  szkołach  lub  oddziałach  specjalnych,  
innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5
Art.  2  pkt  5.  Młodzieżowe  ośrodki  wychowawcze,  młodzieżowe  ośrodki  socjoterapii,  specjalne  
ośrodki  szkolno  –  wychowawcze  oraz  specjalne  ośrodki  wychowawcze  dla  dzieci  i  młodzieży  
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki  
umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży 
z  upośledzeniem  umysłowym  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  realizację  odpowiednio  
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

• zapewnienie  dzieciom  i  młodzieży,  o  których  mowa  w  art.  16  ust.  7,  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;

Art. 16 ust.7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego  
i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu  
głębokim  w  zajęciach  rewalidacyjno  –  wychowawczych,  organizowanych  zgodnie  z  odrębnymi  
przepisami.

• Zapewnienie  niepełnosprawnym  dzieciom  pięcioletnim  oraz  dzieciom  objętym 
wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
do  najbliższego  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej,  
a  także  dzieciom  z  upośledzeniem  umysłowym  oraz  zwrot  kosztów  przejazdu 
ucznia  i  opiekuna  na  zasadach  określonych  w  umowie  zawartej  między 
burmistrzem i rodzicami;
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Zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka oraz jego opiekuna do szkoły/przedszkola lub 

ośrodka, odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem 

i rodzicami (opiekunami prawnymi ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice 

lub opiekunowie prawni. 

ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, ul. Parkowa 9

Wydział Edukacji

Osoba do kontaktu:

• Gawlik Katarzyna tel. 32 4317600

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY/ STRONY:

Wniosek (załącznik nr 1) wraz z obowiązującymi załącznikami:

• Aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności ucznia; 

• Aktualnym  orzeczeniem z  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej  o  potrzebie 

kształcenia  specjalnego  lub  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno  –  wychowawczych 

wydane na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

• Skierowaniem ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce; 

• Potwierdzeniem  przyjęcia  dziecka  do  szkoły  lub  ośrodka  specjalnego,  wydane 

przez dyrektora szkoły/przedszkola lub ośrodka.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

1. Wniosek  o  zwrot  kosztów  przejazdu  ucznia/dziecka  niepełnosprawnego  do 

szkoły/przedszkola/ośrodka stanowiący  załącznik  nr  1 należy złożyć  w Urzędzie 

Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny,  ul.  Parkowa  9  do  dnia  5  września 

każdego roku.

2. Pozytywne  rozpatrzenie  wniosku  jest  podstawą  zawarcia  umowy  określającej 

zasady  zwrotu  kosztów  przejazdu  ucznia  niepełnosprawnego  i  opiekuna  do 

szkoły/przedszkola/ośrodka.

3. Wniosek złożony po terminie określonym w pkt 1 realizowany będzie indywidualnie.

4.  Podstawą  terminowej  refundacji  kosztów przejazdu  jest  złożenie  oświadczenia 
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(załącznik  nr  3) do  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka  –  Leszczyny  

w nieprzekraczalnym terminie do 5 każdego miesiąca.

5. W przypadku złożenia ww. oświadczenia po terminie, o którym mowa w pkt 4 zwrot 

kosztów  przejazdu  dziecka/ucznia/uczennicy  do  przedszkola/szkoły/ośrodka 

zrealizowany zostanie  w następnym miesiącu.
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