
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest formie: 

1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w 
drodze przetargu/udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wójta Gminy 
Marcinowice 

• W roku szkolnym 2017/2018 dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku, zgodnie z planem 
zajęć szkolnych poszczególnych dzieci, organizacją roku szkolnego i realizowanym harmonogramem 
zajęć w poszczególnych szkołach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni i ferii 
świątecznych. 

• Dowóz odbywa się w dokładnie określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego 
pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie planu zajęć lekcyjnych. 

• Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu do 
miejsca zamieszkania przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna. 

• Rodzic/opiekun prawny prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego 
z przewoźnikiem. 

• W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
o tym Urząd Gminy Marcinowice referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty w formie 
pisemnej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji. 

2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić 
swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w 
stosownej umowie zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Marcinowice.  

3. Dowóz środkami komunikacji publicznej  (lokalny transport zbiorowy). Rodzice chcący skorzystać z 
tej formy dowozu otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w stosownej umowie 
zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Marcinowice (zakup biletów miesięcznych/jednorazowych z 
uwzględnieniem ulg wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012r., poz. 1138 z późn.zm.). 

Rodzice zainteresowani powyższymi formami dowozu składają w sekretariacie Urzędu Gminy Marcinowice lub 
w pok. nr 26, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice następujące dokumenty:     
 

• wniosek o dowóz dziecka, 
• kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, 
• kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka, 
• zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 

2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki, 
• w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego 

samochodu, kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW, kserokopia uprawnienia do kierowania 
pojazdem.) 

 

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2017 r. powyższe dokumenty należy złożyć 
w terminie do dnia 23 sierpnia 2017r. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku 
szkolnego 2017/2018 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz  
z wymaganymi dokumentami. 

 

 


