
Dowóz      dzieci      niepełnosprawnych      do      szkół      w roku      szkolnym           2014/2015

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) obowiązkiem gminy jest:

1. Zapewnienie  niepełnosprawnym  dzieciom  pięcioletnim  oraz  dzieciom  objętym
wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki
w  czasie  przewozu  do  najbliższego  przedszkola,  innej  formy  wychowania
przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust.
7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3…;

2. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się
na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej
szkoły  podstawowej  i  gimnazjum,  a  uczniom  z  niepełnosprawnością  ruchową,
upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  –  także  do
najbliższej  szkoły  ponadgimnazjalnej,  nie  dłużej  jednak niż  do ukończenia  21  roku
życia;

3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom 
i  młodzieży  z  upośledzeniem  umysłowym  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi,
bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  do  ośrodka  umożliwiającego  tym
dzieciom  i  młodzieży  realizację  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  nauki,  nie  dłużej
jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

W związku z  organizacją  przetargu  na  dowóz uczniów niepełnosprawnych,
Zespół   Ekonomiczno-Administracyjny  Szkół  w  Piasecznie,  zwraca   się  do
rodziców  lub  prawnych  opiekunów  dzieci   niepełnosprawnych,  którzy
zamierzają   korzystać   ze  zbiorowego  transportu   uczniów   do  szkół  
i placówek w  roku  szkolnym  2014/2015  o  składanie: 

•        wniosku o dowóz dziecka -  wzór do pobrania  w załączeniu
•        skierowania  Starostwa  Powiatowego w  Piasecznie
•        orzeczenia  o  kształceniu  specjalnym

  

Dokumenty  prosimy  składać  do  dnia   30 maja  2014 r.  w  
Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piasecznie 
ul. Kusocińskiego 4 
05-500 Piaseczno  
 



W temacie dowozów  informacji udzielać będzie  Pan Bernard Siarniewicz  
tel.  22 756 72 04 wew. 207


