
Załącznik do Zarządzenia 
Nr Or.0050.18.2023 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

 
 

Regulamin dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Wisła do przedszkoli, 
szkół i ośrodków umożliwiających spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

 
 

§1 
 

1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków organizuje Gmina. 
2. Uprawnionymi do dowozu są dzieci i uczniowie, będący mieszkańcami Gminy Wisła, spełniający 

jeden z poniższych warunków: 
1) niepełnosprawni uczniowie szkół podstawowych, których kształcenie i wychowanie odbywa 

się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – dowóz do 
najbliższej szkoły podstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
uczeń kończy 21 rok życia; 

2) niepełnosprawni uczniowie szkół ponadpodstawowych (z niepełnosprawnością ruchową w 
tym afazją, intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), których kształcenie i 
wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe – dowóz do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w 
roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia; 

3) dzieci niepełnosprawne pięcioletnie i sześcioletnie, których kształcenie i wychowanie 
odbywa się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 
dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 w/w ustawy – dzieci 
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono obowiązek 
szkolny  – nie dłużej niż do ukończenia 9 roku życia – dowóz do najbliższego przedszkola; 

4) dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, dowóz do ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 24 rok życia;  

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujący 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno – 
wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 
3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (dowóz do ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego) - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 
którym dziecko kończy 25 rok życia. 

 
§2 

 
Obowiązek dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Gmina spełnia poprzez: 

1) zapewnienie bezpłatnego dowozu i opieki w trakcie przewozu do najbliższej szkoły 
podstawowej (w przypadku uczniów niepełnosprawnych), do najbliższej szkoły 
ponadpodstawowej (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową oraz z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), do ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego, które umożliwia realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki (w przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 
oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna), lub do najbliższego przedszkola (w 
przypadku niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy – dzieci posiadające 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono obowiązek szkolny) 
 
albo: 
 

2) zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego rodzica/opiekuna do szkoły lub ośrodka, o których 
mowa w pkt 1, na zasadach określonych w art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe:  

 
‘2.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 ponadpodstawowej, 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 

z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,  

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

 

3. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może 

być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). 

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem 

(burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od 

dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, 

kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.’ 

 

 
§3 

1. Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem lub wniosek o zwrot kosztów dowozu 
samochodem prywatnym sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
regulaminu. 

2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:  

a) kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć 
 rewalidacyjno–wychowawczych,  

b) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie dziecka 
do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki, 

 
§4 

 
1. Opiekę nad uczniami podczas przewozu sprawuje opiekun. 
2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do busa w punkcie 

możliwie najbliższym miejsca zamieszkania ucznia znajdującym się przy drodze publicznej 
(ustalonym wcześniej z opiekunem) do chwili przekazania ich szkole lub ośrodkowi oraz od chwili 
odebrania ich ze szkoły lub ośrodka do chwili opuszczenia busa przy odwozie do punktu możliwie 
najbliższego miejsca zamieszkania ucznia znajdującego się przy drodze publicznej (ustalonym 
wcześniej z opiekunem)  

3. Do obowiązków opiekuna w szczególności należy: 
1) pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w busie. 

Opiekun wsiada do busa jako ostatni, 
2) bieżące porozumiewanie się z kierowcą w trakcie jazdy, szybkie informowanie go o 

potencjalnych przeszkodach, niebezpieczeństwie i innych ważnych sprawach 
mogących mieć wpływ na bezpieczny przejazd, 

3) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w trakcie przejazdu, 
4) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do 

szkoły lub ośrodka lub do miejsca przekazania ucznia rodzicom albo opiekunom, 
5) nie dopuszczenie do przewozu w sytuacji stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa 

przewożonych uczniów, 
6) podejmowanie decyzji co do dalszego postępowania oraz współdziałania z kierowcą w 

przypadku awarii lub wypadku, 



7) podejmowanie innych czynności, które uzna w danej sytuacji za stosowne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia uczniów, 

8) bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami dowożonych uczniów, w tym informowanie 
o opóźnieniach w przejazdach, o przeszkodach w dowozie ucznia do ustalonego z 
rodzicami lub opiekunami miejsca, gromadzenie informacji na temat absencji ucznia w 
danym dniu, przyjmowanie uwag rodziców dotyczących przewozu i przekazywanie ich 
Gminie, 

9) bieżący kontakt ze szkołą lub ośrodkiem w zakresie dotyczącym przewozu, 
 

§5 
 

Do obowiązków kierowcy należy w szczególności:  
1) realizowanie przejazdu w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami i zasadami ruchu 

drogowego, 
2) zachowanie szczególnej ostrożności w czasie jazdy, 
3) bieżący kontakt z opiekunem w zakresie dowozu, w tym informowanie opiekuna o stwierdzeniu 

możliwości wystąpienia przeszkód lub niebezpieczeństwa podczas dowozu, 
4) podejmowanie innych czynności, które uzna w danej sytuacji za stosowne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i zdrowia przewożonych osób. 
    

§6 
 

1. W ramach dowozu uczniowie są odbierani od rodziców lub opiekunów prawnych w punkcie możliwie 
najbliższym miejsca zamieszkania ucznia znajdującym się przy drodze publicznej, ustalonym 
wcześniej z opiekunem, oraz są przekazywani bezpośrednio do szkoły lub ośrodka. Rodzice lub 
opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do odbioru ucznia z punktu. 

2. W sytuacji wystąpienia niezawinionych przez organizatora dowozu przeszkód w odbiorze ucznia od 
rodziców lub opiekunów we wcześniej ustalonym punkcie lub jego dowiezienia do wcześniej 
ustalonego z rodzicami lub opiekunami ucznia punktu (np. złe warunki pogodowe lub złe warunki 
drogowe uniemożliwiające dojazd do wcześniej ustalonego punktu) opiekun, po konsultacji z 
kierowcą, ustala nowy punkt odbioru lub dowozu i niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub 
opiekunów. W takiej sytuacji rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do doprowadzenia 
ucznia do nowego punktu oraz jego odbioru z tego punktu.     

 

 

 

 
 
 

Burmistrz Miasta Wisła 
Tomasz Bujok 


