Informacje dotyczące dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do
placówek oświatowych

1. Uprawieni do korzystania z dowozu lub do zwrotu kosztów dowozu do przedszkola,
szkoły, ośrodka są:
1) Niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego.
2) Uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na
podstawie art. 127 ustawy Prawa oświatowe do najbliższej szkoły podstawowej,
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
uczeń kończy 21 rok życia,
3) Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły
podstawowej oraz ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
4) Dzieci i młodzież, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe,
a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
5) Rodzice, opiekunowie prawni dzieci i uczniów niepełnosprawnych.
2. Zadanie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
Gminy Strzyżów do przedszkola, szkoły, ośrodka obejmuje:
1) Bezpłatny dowóz dziecka, ucznia niepełnosprawnego i zapewnienie mu opieki
podczas przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły
podstawowej, ponadpodstawowej lub ośrodka, które umożliwiają realizację
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki. Rodzice/opiekunowie zainteresowani tą formą dowozu
zobowiązani są wypełnić zamieszczony poniżej wniosek o dowóz ucznia
niepełnosprawnego w ramach transportu zbiorowego.
2) Zwrot kosztów dojazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna
środkami komunikacji publicznej lub prywatnej do najbliższego przedszkola,
oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub ośrodka,
które umożliwiają realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Rodzice/opiekunowie zainteresowani tą
formą dowozu zobowiązani są wypełnić zamieszczony poniżej wniosek o dowóz
ucznia niepełnosprawnego w ramach transportu środkami komunikacji
publicznej/prywatnej..
3) Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do
najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej,
ponadpodstawowej lub ośrodka, które umożliwiają realizację obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli
przejazd realizują rodzice (opiekunowie prawni) na zasadach określonych
w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Strzyżowa reprezentowanym przez
dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów, a rodzicami (opiekunami
prawnymi)
dziecka,
ucznia
niepełnosprawnego.
Rodzice/opiekunowie
zainteresowani tą formą dowozu zobowiązani są wypełnić zamieszczony poniżej
wniosek o dowóz ucznia niepełnosprawnego w ramach transportu własnego –
własnym samochodem osobowym.
Rodzice/opiekunowie zainteresowani powyższymi formami dowozu powinni zapoznać się
z zawartym w pliku Regulaminem przewozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci
niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do
przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z terenu Gminy Strzyżów i zgłosić
się do siedziby Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów w celu złożenia wymaganych
dokumentów.

