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KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY W BROCHOWIE 
05-088 Brochów 125 

 
 
ZEAS.3.2013(1) 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli 

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 17 ust. 3a ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. Nr 256 z 2004 r. , poz. 2572 z późn. zmianami) 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY: 
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, prawni opiekunowie 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły         

lub przedszkola, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców składany na 
formularzu dostępnym w ZEAS w Brochowie. 

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (do wglądu). 
3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 

dziecka (do wglądu) 
4. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka). 

OPŁATY: 
Brak 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Zawarcie umowy pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka niepełnosprawnego  i Wójtem 
Gminy Brochów o zorganizowanie dowozu, zwrot kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola. 
TERMIN ZAŁATWIENIA: 
W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 
TRYB ODWOŁAWCZY: 
Zgodny z KPA. 
INNE INFORMACJE: 
Obowiązkiem gminy jest: 

1. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podst. 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, 

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu do ośrodka umożliwiającego tym 
dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 roku życia, 

3. Zwrot kosztów przejazdu ucznia , o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub 
ośrodka , wymienionych w pkt 1 i 2 , na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem i 
rodzicami (opiekunami) ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub 
opiekunowie prawni. 

SPRAWĘ ZAŁATWIA: 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie pok. 35, tel. (22) 725-70-51 wew. 19 

WNIOSKI, FORMULARZE: 
Wniosek o zwrot  kosztów  przejazdu ucznia niepełnosprawnego. 
 


