
 
 

Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do 

szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki 

przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 
 

 
 
Na podstawie  art. 17 ust. 3a, art. 71b i art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu 
uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca 
zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. 
  
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym: 
1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy 
wychowania przedszkolnego, 
2) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeżeli uczniowie niepełnosprawni wymagają 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 
3) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, 
4) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku 
życia. 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim do dnia 30 września 
każdego roku, natomiast w uzasadnionej sytuacji wniosek może zostać złożony po terminie. 
Wymagane dokumenty: 
a) wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub 
przedszkola -  składany na formularzu stanowiącym załącznik, 
b) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, 
c) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego dziecka, 
d) skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub 
ośrodków specjalnych 
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna odbywa się na zasadach 
określonych w umowie zawartej między Burmistrzem i rodzicami, opiekunem lub opiekunami 
prawnymi ucznia. 
Umowa zawierana jest na czas określony tj. okres nauki w danym roku szkolnym. 
  
 
 
 
Do pobrania: 
- wniosek 
 
 
 
 
 
 
 
  



........................................................................................ 
 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
........................................................................................ 
(adres wnioskodawcy) 
....................................................................................... 
                                                                                                   Burmistrz  

Nowogrodu Bobrzańskiego 
ul. Słowackiego 11 
66-010 Nowogród Bobrzański 

 
WNIOSEK 

O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
DO SZKOŁY* – PRZEDSZKOLA* W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 
Wnioskuję o: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
1.Imię i nazwisko dziecka – ……………………………………………………………………………………………………. 
2. Data i miejsce urodzenia – ………………………………………………..................................................... 
3. Adres zamieszkania  - ………………………………………………………………………………………………………… 
4. Imię i nazwisko rodzica – opiekuna prawnego* oraz adres zamieszkania 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
5. Pełna nazwa szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń (klasa) oraz adres szkoły : 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Dokumenty dołączone do wniosku: 
a) aktualne  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
b) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego, 
c) skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy szkół i 
ośrodków specjalnych). 
7. Okres świadczenia usługi:  od  …………………………….. do …………………………………… 
8. Imię i nazwisko osoby, która będzie sprawowała opiekę na ww. dzieckiem w czasie 
dowozu do i ze szkoły –  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczenie wnioskodawcy: 
Oświadczam, że: 
1. informacje zawarte w złożonym wniosku i załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą; 
2. przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą kontrolowane; 
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z organizacją dowozu 
uczniów do szkół i ośrodków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) 
 
*(niepotrzebne skreślić) ……………………………………………… 
           Podpis wnioskodawcy 

 


