
Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubin  

do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2016/2017 

 
Aby  otrzymać  świadczenie  bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub uzyskać zwrot 

kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/ 
opiekunowie prawni, należy złożyć w Gminie Lubin, 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6, wniosek 

wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi uprawnienia dziecka do dowozu (formularz 

dostępny w załączeniu) w terminie: 
-    do dnia 30 sierpnia 2016 r. – dowozy zbiorowe 

-    do dnia 30 września 2016 r. - zwroty kosztów przewozu ucznia/dziecka  do szkoły/ 
                                                     Przedszkola/ośrodka.  

 
Zasady organizowania dowozu: 

  

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest  2 formach: 
  

1. Dowóz zbiorowy: 
Dowóz  organizowany  jest  przez Gminę Lubin z  miejsca  zamieszkania dziecka  

niepełnosprawnego  do szkoły/przedszkola/ośrodka  wskazanego  we  wniosku, w sposób 

zapewniający udział ucznia/dziecka we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania. 
W przypadku  organizowania  przez  Gminę  dowozu  do danej szkoły/ośrodka/przedszkola dla 

dwu i więcej uczniów/dzieci  zasadą  obowiązującą  jest  dowiezienie  całej uprawnionej  
grupy  na  zajęcia rozpoczynające się najwcześniej i powrotu do domu z uwzględnieniem 

zakończenia zajęć  przez wszystkich dowożonych  uczniów/dzieci.  
W przypadku złożenia wniosku o zorganizowanie przewozu ucznia/dziecka do 

szkoły/przedszkola lub ośrodka po dniu 30 sierpnia dowozy będą zorganizowane od 

następnego miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku. 
 

           Wymagane dokumenty: 
1) kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

2) potwierdzenie przyjęcia ucznia/dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka lub zaświadczenie                    
o kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku wydane przez szkołę/ 

przedszkole/ośrodek. 
 

2. Dowóz indywidualny własnym pojazdem rodzica/opiekuna prawnego lub środkami 

transportu zbiorowego, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie prawni. 
 

Obowiązujące zasady w zakresie zwrotu kosztów przewozu: 
 

1)    przewozy ucznia/dziecka  własnym pojazdem rodzica/opiekuna prawnego: 
Miesięczna wysokość kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia do szkoły lub ośrodka oraz 

jego opiekuna liczona jest jako iloczynu ryczałtu dziennego (liczba przejechanych 

kilometrów dziennie x stawka za 1 km ustalona na podstawie Zarządzenia nr 318/2008 
Wójta Gminy Lubin z dnia 18 lutego   2008 r. w sprawie określenia stawki za 1 km 

zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego) i liczby dni dowożenia 
ucznia/dziecka w danym miesiącu.  

Stawka za 1 km wynosi: 

 – w przypadku przewozu samochodem o pojemności skok. do 900 cm3 – 0,31 zł;  
 – w przypadku przewozu samochodem o pojemności skok. pow. 900 cm3 – 0,50 zł. 

 
2) przewozy ucznia/dziecka środkami komunikacji publicznej: 

Miesięczną  wysokość kwoty zwrotu stanowią  faktycznie poniesione koszty przejazdu 
ucznia/dziecka i opiekuna, potwierdzone imiennymi biletami, fakturą lub rachunkiem, za 

dni obecności ucznia/dziecka w szkole/ośrodku/przedszkolu w danym miesiącu. 

 
Powierzenie ww. zadania następuje na wniosek rodzica/opiekuna prawnego na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Gminą Lubin. Umowa zawierana 
jest na rok szkolny, okres obowiązywania liczony jest: 

 - W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do 30 września -  

   od 1 września, 
- W przypadku złożenia wniosku po 30 września - od dnia złożenia wniosku. 

 
 

 

 



Wymagane dokumenty: 

-  kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- 

   pedagogicznej, 
-  potwierdzenie przyjęcia ucznia/dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka lub zaświadczenie 

   o kontynuacji nauki  w szkole/przedszkolu/ośrodku wydane przez szkołę/ przedszkole/ośrodek, 
-  kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, 

-  kopia polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NW, 

-  kopia uprawnień do kierowania pojazdami. 
 

Rozliczenie ww. kosztów realizowany jest w okresach 2-miesięcznych w oparciu o przedłożony 
rachunek lub zestawienie poniesionych kosztów na zakup biletów, rachunek lub fakturę za zakupione 

bilety 
 

Liczba dni obecności ucznia w danym miesiącu w szkole/ośrodku/przedszkolu musi być potwierdzona 

przez szkołę/ośrodek/przedszkole zaświadczeniem o liczbie dni obecności ucznia/dziecka                   
w szkole/przedszkolu/ośrodku w danym miesiącu.  

 
Za dni nieobecności ucznia w szkole/ośrodku/przedszkolu zwrot kosztów nie przysługuje. 

 

Uprawnieni do przewozów są: 
 

Na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.): 

 
Niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieci z upośledzeniem 

umysłowym  z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.):: 

Uczniowie niepełnosprawni szkoły podstawowej i gimnazjum, których kształcenie i wychowanie 
odbywa się na podstawie art. 71b ww. ustawy i uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (nie dłużej niż do 

ukończenia 21. roku życia) z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. 

Dzieci i młodzież, upośledzona umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzież                            
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (nie dłużej niż do ukończenia                

25 roku życia).  

 

 
 

Osoba udzielająca dodatkowych informacji:  
Teresa Słonecka  

Tel. 76 840 31 82 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-07-2016&qplikid=1#P1A6

