Informacja dotycząca
dowozu uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Dąbrowie Górniczej i odwozu
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Komu przysługuje:
Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest: zapewnienie
niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym
wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym
obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu
dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:
1.zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na
podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły
podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością
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;
2.zapewnienie

dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych
umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjnowychowawczego, 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;

Dowóz uczniów do SOSW odbywa się w formie:
a) dowozu szkolnego – samochody zapewniane przez szkołę
b) dowozu wewnętrznego, organizowanego w drodze przetargu.
Dowóz uczniów odbywa się dwa razy dziennie: rano i po południu zgodnie z ustalonymi w
porozumieniu ze szkołą czasami przyjazdu i odjazdu z wyłączeniem dni wolnych od nauki
szkolnej oraz dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
W celu zorganizowania dowozu i odwozu w roku szkolnym 2018/2019 zainteresowani
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia „Wniosku dowozu dziecka do
szkoły, przedszkola” w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.
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