
Zarządzenie Nr OW – 55/11
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 1 września 2011 roku

w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdów uczniów, 
dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala  się  zasady  organizacji  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie 
przewozu uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym do 
najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, uczniów z niepełnosprawnością 
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
–  także  do  najbliższej  szkoły  ponadgimnazjalnej,  dzieci  i  młodzieży  z 
upośledzeniem  w  stopniu  głębokim  a  także  dzieci  i  młodzieży  z 
upośledzeniem  umysłowym  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami  –  do 
ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2. Ustala  się,  że  najbliżej  położone  ww.  placówki  mają  swoją  siedzibę  w 
Głubczycach i w Raciborzu. 

3. Dopuszcza  się  realizację  obowiązku  szkolnego  i  nauki  przez  uczniów,  o 
których mowa w ust. 1 w innych miejscowościach, w przypadku gdy wynika to 
ze  ściśle  określonych  niepełnosprawności  uczniów  (określonych  przez 
poradnię  psychologiczno  –  pedagogiczną)  a  szkoły  w  Raciborzu  i 
Głubczycach  nie  są  w  stanie  zapewnić  im  możliwości  realizacji  tych 
obowiązków.

4. Ustala się zasady zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu 
uczniów,   dzieci  i  młodzieży,  o  których mowa w ust.  1,  jeżeli  dowożenie i 
opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni zwani dalej 
„rodzicami” we własnym zakresie.

§ 2

Warunkiem organizacji bezpłatnego transportu i opieki, o których mowa w § 1 ust.1, 
a także zawarcia umowy, o której mowa w §1 ust. 4, jest złożenie w Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym w Baborowie przez rodziców ucznia podania wraz z:
1. orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;
2. orzeczeniem o niepełnosprawności ucznia;
3. skierowaniem ucznia do szkoły specjalnej lub ośrodka, albo zaświadczeniem 

szkoły lub ośrodka potwierdzającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły lub 
ośrodka.

§ 3

1. Gmina  może  zorganizować  bezpłatny  transport  i  opiekę  w  przypadku 
korzystania z tej formy przez co najmniej 12 uczniów spełniających warunki, o 
których mowa w § 2 i realizujących  kształcenie w szkole lub ośrodku w tej 
samej miejscowości.  

2. Gmina może wykupić  bilety  miesięczne (na  podstawie  umowy z  PKS)  dla 
uczniów spełniających warunki, o których mowa w § 2.



3. Gmina może zwrócić  koszt przejazdu do i  ze szkoły uczniom spełniającym 
warunki, o których mowa w § 2 i opiekunom w przypadku gdy dowożenie i  
opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni we własnym 
zakresie.

4. W przypadku, kiedy uczeń spełniający warunki, o których mowa w § 2 nie ma 
możliwości skorzystania z transportu publicznego (PKS), a jego rodzice bądź 
opiekunowie  nie  są  w  stanie  zapewnić  mu  przejazdu  do  i  ze  szkoły  we 
własnym zakresie,  Gmina może zorganizować bezpłatny transport  nawet w 
sytuacji, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 4

1. Wysokość zwrotu kosztów dziennego dowozu ustala się następująco:
1) środkiem powszechnej  komunikacji  zbiorowej  –  na  podstawie  dokumentów 

potwierdzających przejazd dziecka i opiekuna (bilety)
2) dowóz i opieka we własnym zakresie:
a) uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 

podstawie art. 71b Ustawy o systemie oświaty – ryczałt 6 zł/dzień.
b) uczniowie  niepełnosprawni  z  niepełnosprawnością  ruchową,  których 

kształcenie  i  wychowanie  odbywa  się  na  podstawie  art.  71b  Ustawy  o 
systemie oświaty –  0,60 zł/km (mnożąc podwojoną długość najkrótszej trasy 
łączącej miejsce zamieszkania ucznia i szkołę lub ośrodek przez stawkę za 
kilometr).

2. Zwrot  kosztów  przejazdu  dokonywany  jest  w  okresach  miesięcznych,  na 
podstawie  pisemnego  rozliczenia,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  2  do 
zarządzenia.

3. Wypłata  zwrotu  kosztów  przejazdu  następuje  w  terminie  14  dni  od  dnia 
przedłożenia przez rodzica rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, przelewem na 
konto rodzica. 

§ 5

1. Bezpłatny  transport  i  opieka  oraz  zwrot  kosztów  przejazdu  nie  obejmuje 
okresów ferii i przerw w pracy szkoły lub ośrodka wynikających z kalendarza 
danego roku szkolnego.

2. Umowa,  o  której  mowa  w  §1  ust.  4  zawierana  jest  na  okres  od  dnia  jej 
podpisania do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. Wzór 
umowy stanowią załączniki nr 1a-c do zarządzenia.

3. Zawieranie  umów  powierza  się  Zespołowi  Szkolno  –  Przedszkolnemu  w 
Baborowie udzielając jego Dyrektorowi pełnomocnictwa w tej sprawie.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr OW – 173/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad 
organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania 
umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdów uczniów, dzieci i młodzieży.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Baborowie.

§ 9



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


