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DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, 

SZKÓŁ I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o zapewnienie bezpłatnego przewozu niepełnosprawnego ucznia do przedszkola, szkoły lub innej 

placówki oświatowej - druk wniosku RO-O4-O1  

lub 

 Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, innej 

placówki oświatowej – druk wniosku RO-O4-O2  

lub 

 Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, innej placówki 

oświatowej środkami zbiorowej komunikacji publicznej – druk wniosku RO-O4-O3 

Druki wniosków do pobrania: 

- pok. nr 6, parter, Segment A Urzędu; 

- na stronie internetowej Gminy Skoki www.gmina-skoki.pl; 

Do wniosku należy dołączyć: 

 aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, 

 potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach,  ul. Ciastowicza 11 Skoki 

Referat Oświaty  

Złożenie wniosku:  pokój nr 6, parter, Segment A Urzędu, tel. (61) 8925-807, sekretariat: biuro nr 16, Segment 

A Urzędu,    

e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl, E-PUAP 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek  9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

Złóż wniosek wraz z załącznikami w pokoju nr 6, parter, Segment A Urzędu, w sekretariacie - biuro nr 16, 

Segment A Urzędu, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl lub E-PUAP 

 

OPŁATY 
Brak. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Nie dotyczy. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
Wniosek o dowóz niepełnosprawnego ucznia do przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej na nowy rok 

szkolny winien być złożony najpóźniej do dnia 15 sierpnia danego roku  (w uzasadnionych przypadkach 

wniosek może być złożony po upływie wskazanego terminu). 

Z bezpłatnego przewozu mogą korzystać: 

- uczniowie niepełnosprawni realizujący roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 

  przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, 

- uczniowie niepełnosprawni realizujący obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
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- uczniowie realizujący obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat, 

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą: 24 rok życia – w przypadku uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna, 25 rok życia – w przypadku uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

Formy dowozu: 
Rodzic (opiekun prawny) wnioskujący na dany rok szkolny o bezpłatny przewóz ucznia wybiera jedną z form : 

 Bezpłatny przewóz organizowany przez Gminę Skoki, 

 Zwrot kosztów przewozu ucznia na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) 

ucznia a Gminą Skoki, 

 Zwrot kosztów przejazdu ucznia do placówki oświatowej środkami zbiorowej komunikacji publicznej . 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art.32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze 

zm.), 

 Art. 39 ust.4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 

 Art. 39 ust.4 pkt 2 w związku z art. 36 ust.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 
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