DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Gmina Gomunice zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę
w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego,
szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek
szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), zwana dalej ustawą.
Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:
1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i
chodzą do przedszkola,
2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego i mają odroczony obowiązek szkolny a chodzą do przedszkola (nie dłużej niż do
końca roku szkolnego w roku, w którym dziecko kończy 9 lat),
3) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do
szkoły podstawowej,
4) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do
szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym uczeń kończy 21 lat) z:
- niepełnosprawnością ruchową,
- afazją,
- niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

FORMY DOWOZU
Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok
szkolny:
1) dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Gomunice,
2) dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej
pomiędzy rodzicem a Gminą Gomunice.
1) Dowóz zbiorowy
To zbiorowy, bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej placówki
oświatowej w dni nauki szkolnej. Gdy dziecko realizuje obowiązek wychowania

przedszkolnego lub chodzi do szkoły ta forma transportu dotyczy tylko dowozu do placówki
w Radomsku.
2) Dowóz indywidualny
Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Powierzenie
ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a
Gmina Gomunice. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest
od dnia złożenia wniosku.
Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli
właścicielami samochodu.
Podstawą wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka do szkoły/przedszkola, jest Oświadczenie (Zał.
nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2020 z dnia 18.08.2020 r. Wójta Gminy Gomunice). Oświadczenie
powinno być składane przez rodzica/opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do
10 dnia następnego miesiąca.
Wniosek o powierzenie transportu powinien zostać złożony najpóźniej do 28 sierpnia danego
roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym
czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) wniosek o dowóz dziecka, ryczałt – pobierz zał. Nr 1 – wniosek,
2) kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) Orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
4) Zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, że jest ono
uczniem tej szkoły/placówki,
5) Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu

