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Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 

 i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1. Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi – stanowisko pracy ds. oświaty, spraw organizacyjnych 

i pozyskiwania środków zewnętrznych  

2. Pokój nr 15 - I piętro 

3. Telefon: 77 480 14 63, e-mail: a.zwierkowska@polskacerekiew.pl 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego (druk własny urzędu) 

Załączniki do wniosku: 

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał do wglądu) 

2. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (oryginał do wglądu) 

3. Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół 

i ośrodków specjalnych), wydane przez starostę kędzierzyńsko-kozielskiego (oryginał do 

wglądu) 

4. Zaświadczenie ze szkoły lub ośrodka potwierdzające, że dziecko wskazane we wniosku 

jest uczniem tej szkoły lub ośrodka (oryginał). 

OPŁATY: 

Bez opłat 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Niezwłocznie po złożeniu wniosku jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

i wezwany do podpisania umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu. 

UWAGI: 
Obowiązkiem gminy jest: 

1) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do najbliższego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do innej formy wychowania 

przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego niepełnosprawnym dzieciom 

pięcioletnim i sześcioletnim oraz starszym (nie dłużej niż do ukończenia 9 lat), objętym 

wychowaniem przedszkolnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 

podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnospraw- 

nością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń 

kończy 21. rok życia; 

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna (do końca roku szkolnego,  

w którym kończą 24. rok życia) oraz realizującym obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych (do końca roku szkolnego,  

w którym kończą 25. rok życia) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 
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Powyższe obowiązki gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.  

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru: 

 

koszt = (a-b) × c 
gdzie: 

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodsta-

wowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy,  

i z powrotem, 

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do 

miejsca pracy i powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

 

Zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy, określającej zasady zwrotu 

kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, zawartej 

pomiędzy Wójtem, a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 
1. Art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), 

2. Art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082, z późn. zm.), 

3. Kodeks postępowania administracyjnego. 
 


