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PODSTAWA PRAWNA 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. N r 256 
poz. 2572 z późn. zm.) 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
 
Wniosek o zorganizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół lub przedszkoli, albo o 
dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców  przyjmowany jest w sekretariacie 
Urzędu Gminy Santok  ul. Gorzowska 59 lub w Gminnym Zespole Oświaty w Santoku pokój 
nr 18  
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

– wniosek rodziców o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola wraz z 

dokumentami potwierdzającymi, iż dziecko to kwalifikuje się do osób niepełnosprawnych. 

– Orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną. 

– Zaświadczenie szkoły lub przedszkola potwierdzające realizację obowiązku szkolnego 

przez dziecko- ze wskazaniem której klasy jest uczniem. 

 
III. OPŁATY 

Nie pobiera się  
 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
1.W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie dowozu dziecka  niepełnosprawnego do 
szkoły lub przedszkola organizowanego przez rodziców : 
-  kryteria o dofinansowanie dowozu dziecka zostają zawarte w porozumieniu między  Wójtem 
Gminy a rodzicem 
2.W przypadku zorganizowania dowozu dla dzieci niepełnosprawnych przez Wójta Gminy 
Santok : 
- przewoźnik zostaje wybrany w drodze przetargu , z którym zostaje zawarta umowa określająca 
zasady i warunki dowozu dzieci do szkół lub przedszkoli 
 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

      14 dni. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

       Brak 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

 Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z 
wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.   
VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

   Gminny Zespół Oświaty w Santoku stanowisko Głównej Księgowej Zespołu, pokój 17 

(piętro), tel. (95) 7287526. 
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