4 lutego 2020

Informacja
Informacja w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego
opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia
dowożenia przez rodziców
Podstawa prawna: art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły
lub ośrodka.
2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno –
wychowawczych.
3. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko
odpowiednio: obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do
wnioskowania/zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
5. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu
dziecka/ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
6. Upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu
zapewnienia dowożenia dziecka (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem
osobowym).
7. Oświadczenie rodzica czy po odwiezieniu dziecka do szkoły wraca do domu, czy jedzie do
pracy, a także, czy jadąc po dziecko do szkoły jedzie z miejsca pracy, czy z domu. Jeśli odwozi
dziecko i jedzie do pracy, a także jeśli jedzie po dziecko z miejsca pracy oświadczenie winno
zawierać adres miejsca pracy.
8. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie
przewozu innemu podmiotowi
9. Oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do przedszkola/szkoły/placówki i sprawuje opiekę
w czasie jazdy.
10. Inne dokumenty (niewymagane – np. poświadczające zamieszkanie, samotne rodzicielstwo,
prawo do opieki).
OPŁATY: Nie pobiera się.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 14 dni.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Organizacyjno – Administracyjny.
TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje.
UWAGI: Zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz
rodzica stanowi zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Parysów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z
miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez
rodziców.
Lista załączników:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

