
ZARZĄDZENIE NR 2965/2023 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Elektronicznie podpisany przez: 
Bogumił Piotr Sobula 
dnia 31 stycznia 2023 r.

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek 
oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich

rodziców w mieście Katowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40), art. 127 ust. 1 i ust. 13-15 oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201) oraz uchwały Rady Miasta Katowice nr LVII/1224/22 z 
dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uczniów 
niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Katowice oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów 
prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów 
prawnych

zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mieście 

Katowice stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Określa się zasady dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów 

przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich opiekunów w mieście Katowice 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu -  samochodu osobowego wynosi:

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 -  0,89 zł.,

2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3-  1,15 zł.
§ 4. Powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Katowicach organizację dowozu uczniów z 

miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem, zawieranie umów o zwrot kosztów przewozu 
uczniów oraz ich opiekunów, jak również rozliczanie rachunków w związku z refundacją kosztów przewozu.

§ 5. Wprowadza się następujące wzory dokumentów:
1. wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

2. wniosek o organizację dowozu dla ucznia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

3. wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
4. umowa w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego

zarządzenia,

5. rachunek opiekuna dotyczący refundacji kosztów przewozu dziecka stanowiący załącznik nr 7 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta 
Katowice.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.
§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie 

określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz 
zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście 
Katowice.
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w mieście Katowice

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2965/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Założenie:
Każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma prawo do nauki w przedszkolu/szkole ze swymi 

rówieśnikami, jak również do korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i do 
korzystania ze szkolnictwa specjalnego na każdym etapie edukacyjnym.

Cel:
Usprawnienie procesu orzecznictwa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, usprawnienie 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych,
usprawnienie procesu rekrutacji uczniów do oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.

1. Zobowiązuje się dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych wydających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie, w tym o wczesnym wspomaganiu rozwoju, do zapoznania 
opiekunów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z pełną ofertą kształcenia zawartą w niniejszym 
załączniku.

2. Ilekroć w poniższych zasadach jest mowa bez bliższego określenia o:
a) rodzicu - należy przez to rozumieć opiekuna prawnego dziecka lub osobę sprawującą opiekę,

b) placówce oświatowej - należy przez to rozumieć przedszkole ogólnodostępne, przedszkole z oddziałami 
integracyjnymi i specjalnymi, szkołę podstawową i ponadpodstawową ogólnodostępną, szkołę podstawową 
i ponadpodstawową z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, zespół szkolno-przedszkolny oraz szkołę 
specjalną, dla których miasto Katowice jest organem prowadzącym,

c) uczniu - należy przez to rozumieć osobę posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 
każdym etapie edukacyjnym lub osobę objętą wczesnym wspomaganiem rozwoju od urodzenia do czasu 
podjęcia edukacji szkolnej.

3. Uczniowie mogą realizować:

a) wczesne wspomaganie rozwoju:
- w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi w ramach przyznanych godzin,

-w  Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, będącej ośrodkiem koordynacyjno- 
rehabilitacyjno-opiekuńczym lub w innej placówce, wskazanej przez ww. Poradnię, na terenie miasta 
Katowice, w ramach realizacji kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem", na podstawie 
zgłoszenia rodzica,

b) wychowanie przedszkolne, w tym roczny obowiązek wychowania przedszkolnego w:

-przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi,

- oddziale integracyjnym lub specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym,

- przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi,
c) obowiązek szkolny i obowiązek nauki w:

- szkole ogólnodostępnej,
- szkole z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi,

- oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej,
- w szkole specjalnej.
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4. Do dnia 15 listopada w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym uczeń może być objęty 
kształceniem specjalnym lub kontynuować kształcenie specjalne na kolejnym etapie edukacyjnym, placówki 
oświatowe rozpoznają potrzeby edukacyjne uczniów w zakresie możliwości uzyskania orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, opinii ówczesnym wspomaganiu rozwoju lub konieczności uzyskania nowego 
orzeczenia z uwagi na zakończenie danego etapu edukacyjnego.

5. Do 10 marca każdego roku przeprowadza się diagnostykę uczniów w poradniach psychologiczno- 
pedagogicznych.

6. Po przeprowadzonej diagnostyce, rodzice uczniów składają w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta 
Katowice wnioski (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) o skierowanie dziecka do oddziału 
integracyjnego lub specjalnego w szkole lub przedszkolu wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

7. W terminie nie późniejszym niż do dnia 10 kwietnia każdego roku kalendarzowego, odbywają się 
konsultacje w zakresie optymalnego zakwalifikowania uczniów do poszczególnych placówek oświatowych. 
Konsultacje prowadzone są przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, sprawującego nadzór 
merytoryczny. Konsultacje odbywają się w składzie: przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu, dyrektor 
placówki oświatowej, pedagog lub psycholog zatrudniony w placówce, dyrektor lub wyznaczony przez 
dyrektora pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8. Wnioski o skierowanie uczniów złożone w Wydziale Edukacji i Sportu po 31 marca, rozpatrywane są na 
bieżąco bez przeprowadzania konsultacji, o których mowa w punkcie 7 z zastrzeżeniem, że jeżeli skierowanie 
ucznia do placówki oświatowej wymaga otwarcia kolejnego oddziału integracyjnego lub specjalnego, wniosek 
będzie zrealizowany niezwłocznie po podjęciu decyzji w ww. zakresie.

9. W zakresie zakwalifikowania uczniów do oddziałów specjalnych w przedszkolach i szkołach oraz do 
szkół specjalnych, uwzględnia się rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu, natomiast do oddziałów 
integracyjnych w przedszkolach i szkołach, uwzględnia się rodzaj niepełnosprawności tak, by w jednym 
oddziale nie przeważali uczniowie o zbliżonych specjalnych potrzebach edukacyjnych.

10. W mieście Katowice kształcenie uczniów w oddziałach integracyjnych odbywa się w następujących 
placówkach oświatowych:

a) dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w:

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 47 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 58 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 91 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach,

-przedszkolnym oddziale integracyjnym w Szkole Podstawowej Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Katowicach,

-przedszkolnym oddziale integracyjnym w Szkole Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Fryderyka Chopina w Katowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 
w Katowicach,

b) dla uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w:
- Szkole Podstawowej Nr 11 im. z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, do czasu 
ukończenia szkoły podstawowej przez uczniów uczęszczających do oddziałów integracyjnych,

- Szkole Podstawowej Nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Katowicach wchodzącej 
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Katowicach,
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- w Szkole Podstawowej Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach,
- Szkole Podstawowej Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach,

c) dla uczniów realizujących kształcenie w szkole ponadpodstawowej w:
- IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach, 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach,

- Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach.

11. W mieście Katowice kształcenie uczniów w oddziałach specjalnych lub szkołach specjalnych obejmuje 
w swoim zakresie placówki, do których istnieje możliwość skierowania ze względu na niepełnosprawność, 
określoną w orzeczeniu na każdym etapie kształcenia, w pierwszej kolejności dla:

a) uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w:
- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,
- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 55 Specjalnej w Katowicach, do czasu ukończenia szkoły podstawowej przez 
uczniów uczęszczających do istniejących oddziałów,

- Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Katowicach,
- Szkole Podstawowej Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalnej w Katowicach,
- IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach, 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach,

- Szkole Branżowej I stopnia Nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalnej w Katowicach, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach,

- w Szkole Policealnej Nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach.
b) uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w:

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalnej w Katowicach,
- Szkole Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Branżowej I stopnia Nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalnej w Katowicach, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach,

- Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych Nr 6 w Katowicach,

c) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, realizowane są zajęcia rewalidacyjno- 
wychowawcze w Szkole Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Katowicach,

d) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących w:
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- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,

- Przedszkolu Specjalnym, wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu Nr 93 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,

-XX Liceum Ogólnokształcącym dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, wchodzącym 
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,

- Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach,

- Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w Zespole Szkół 
Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach,

- Szkole Policealnej Nr 6 w Katowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach,

e) uczniów niewidzących i słabowidzących, w tym ze sprzężeniami w:

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,
- Szkole Podstawowej Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalnej w Katowicach,

- IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach, 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach,

- Szkole Policealnej Nr 6 w Katowicach wchodzącej 
i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach,

f) dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
Podstawowej Nr 55 Specjalnej w Katowicach,

g) uczniów z afazją w normie intelektualnej w:
- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach,
- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach,
- IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach, 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach,

- Szkole Policealnej Nr 6 w Katowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach,

h) uczniów z niepełnosprawnością ruchową w:
- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,
- w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,

- w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,

w skład Zespołu Szkół Technicznych 

niedostosowaniem społecznym w Szkole
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- oddziale specjalnym w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach, do czasu 
ukończenia szkoły podstawowej przez uczniów uczęszczających do istniejącego oddziału specjalnego,

- IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach, 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach,

i) uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w normie intelektualnej w:
- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 47 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,
- w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Żwirki i Wigury w Katowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach,

- w Szkole Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach,

- IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach, 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach,

- Szkole Branżowej I stopnia Nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalnej w Katowicach, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach,

- Szkole Policealnej Nr 6 w Katowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach,

j) uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w:

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 47 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,
- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 61 S im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Katowicach,
- Szkole Podstawowej Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 55 Specjalnej w Katowicach, do czasu ukończenia szkoły podstawowej przez 
uczniów uczęszczających do istniejących oddziałów,

- IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach, 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Katowicach,

- Szkole Branżowej I stopnia Nr 16 im. Janusza Korczaka Specjalnej w Katowicach, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach,

- Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych Nr 6 w Katowicach,

k) uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym w:

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 w Katowicach, wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach,
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- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 47 w Katowicach,

- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 50 w Katowicach,
- Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 67 w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Podstawowej Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalnej w Katowicach,
- Szkole Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Katowicach,

- Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych Nr 6 w Katowicach,

1) uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze sprzężeniami innymi niż z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym - kierowani będą do przedszkoli i szkół, których oferta w 
pełni zaspokaja potrzeby edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze wynikające z orzeczenia.

12. Dla uczniów przewlekle chorych, objętych leczeniem szpitalnym, kształcenie specjalne realizowane jest 
w szkołach/jednostkach przyszpitalnych: Szkole Podstawowej dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek 
w Katowicach, oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek 
w Katowicach oraz XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Krystyny Bochenek w Katowicach, wchodzących 
w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, które przyjmują uczniów bez 
skierowania z Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

13. Miasto Katowice może tworzyć oddziały integracyjne oraz specjalne, uwzględniając potrzeby uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta, na umotywowany wniosek dyrektora placówki oświatowej, dla której miasto 
Katowice jest organem prowadzącym.

14. Skierowanie do oddziału integracyjnego lub specjalnego wydawane jest na okres wskazany 
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

15. W przypadku rezygnacji ucznia skierowanego do kształcenia w oddziale integracyjnym lub specjalnym, 
dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie 
Wydziału Edukacji i Sportu.
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Organizacja dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2965/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2023 r.

1. Ilekroć w poniższych zasadach jest mowa bez bliższego określenia o:

a) rodzicu- należy przez to rozumieć opiekuna prawnego dziecka lub osobę sprawującą opiekę,

b) placówce oświatowej - należy przez to rozumieć przedszkole ogólnodostępne, przedszkole z oddziałami 
integracyjnymi i specjalnymi, szkołę podstawową i ponadpodstawową ogólnodostępną, szkołę podstawową 
i ponadpodstawową z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, zespół szkolno-przedszkolny oraz szkołę 
specjalną,

c) uczniu - należy przez to rozumieć osobę posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 
każdym etapie edukacyjnym lub osobę objętą wczesnym wspomaganiem rozwoju od urodzenia do czasu 
podjęcia edukacji szkolnej,

d) umowie - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych 
w Katowicach a rodzicami ucznia niepełnosprawnego,

e) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

f) miejscu zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą 
rodzicielską, czyli miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje 
władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, lub jeżeli władza 
rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce 
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, lub miejsce określone przez 
sąd opiekuńczy, jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców,

g) odległości - należy przez to rozumieć odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką oświatową, 
jak również między placówką oświatową a miejscem pracy rodzica, rozumiana jest jako najkrótsza trasa 
łącząca te dwa miejsca, mierzona wzdłuż dróg dojazdowych za pomocą portalu Mapy Google - 
maps.google.com.

2. Miasto Katowice zapewnia bezpłatny dowóz oraz zwrot kosztów przewozu uczniom posiadającym
opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na zasadach
zgodnych z brzmieniem art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4a, art. 39a ustawy Prawo oświatowe.

3. Procedura organizacji dowozu/ zwrotu kosztów przewozu:

a) dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Katowice oraz zwrot kosztów przewozu uczniów wraz 
z rodzicami, z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych, uwzględniając miejsce pracy rodzica 
i z powrotem, następuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie, na podstawie wniosku złożonego 
w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, według załącznika nr 4 lub nr 5 do niniejszego 
zarządzenia,

b) rodzic zobowiązany jest do okazania właściwemu inspektorowi Wydziału Edukacji i Sportu oryginału 
aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub aktualnej opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju,

c) jeżeli dowóz ucznia obejmuje okres całego roku szkolnego, to wniosek o realizację dowozu należy złożyć 
do dnia 30 marca roku kalendarzowego, poprzedzającego dany rok szkolny w którym uczeń będzie objęty 
dowozem,

d) jeżeli zwrot kosztów przewozu środkiem transportu rodzica, obejmuje okres całego roku szkolnego, to 
wniosek o zwrot kosztów przewozu należy złożyć do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego 
poprzedzającego dany rok szkolny, za który przysługiwać będzie refundacja,

e) w sytuacji innej niż w podpunktach c i d, wnioski o przyznanie dowozu lub zwrot koszów przewozu 
rozpatrywane są na bieżąco i obejmują okres od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów,

f) rodzice zapewniający uczniom niepełnosprawnym przejazd własnym środkiem transportu, mają prawo do 
zwrotu kosztów zgodnie z umową, którą zawiera się na okres realizacji obowiązkowych zajęć szkolnych, 
według załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia,
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g) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice 
przekazuje zadanie do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych 
w Katowicach, powiadamiając o wyrażeniu zgody na realizację dowozu wnioskodawcę oraz dyrektora 
placówki oświatowej,

e) dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest do bieżącego monitorowania przebiegu realizacji dowozu 
ucznia do placówki oświatowej i niezwłocznego informowania Wydziału Edukacji i Sportu o wszelkich 
zmianach,

f) dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest do przekazania informacji o złożeniu przez rodziców woli 
kontynuacji dowozu uczniów w kolejnym roku szkolnym, w terminie ustalonym przez Wydział Edukacji 
i Sportu Urzędu Miasta Katowice,

g) Wydział Edukacji i Sportu przekazuje zestawienie zbiorcze kontynuacji dowozu uczniów w kolejnym roku 
szkolnym do Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, w terminie uzgodnionym każdego roku,

h) wysokość zwrotu kosztów przewozu, obliczana jest przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach na 
podstawie danych zawartych we wniosku złożonym przez rodzica, przekazywanym przez Wydział Edukacji 
i Sportu w Katowicach,

i) zwrot kosztów następuje w oparciu o rachunek, zgodny z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia, 
złożony przez rodzica dyrektorowi placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz,

i) dyrektor placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń, po zweryfikowaniu danych zawartych w rachunku, 
w tym w szczególności w odniesieniu do liczby dni obecności ucznia w placówce za które przysługuje 
refundacja kosztów przewozu, przekazuje rachunek do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach,

j) Centrum Usług Wspólnych w Katowicach po wyliczeniu wysokości kwoty refundacji przedkłada rachunek 
do Wydziału Edukacji i Sportu celem zatwierdzenia,

j) wypłata środków realizowana jest przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach w terminie 30 dni od dnia 
złożenia rachunku w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
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Katowice, dnia.............................. r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2965/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2023 r.

WNIOSKODAWCA

imię i nazwisko wnioskodawcy 

(rodzica/ opiekuna prawnego)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy) Prezydent Miasta Katowice
WNIOSEK O SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

rok szkolny.................................. / ...........................................

Proszę o skierowanie do kształcenia specjalnego..................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
Nr PESEL.......................................zamieszkałej/ego*..........................................................................

(dokładny adres wraz z kodem pocztowym)

do oddziału specjalnego / integracyjnego* w.................................................................................
...............................................................................................................................................klasa.

(nazwa i adres preferowanej placówki oświatowej)
zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego N r ....................................................

wydanym w dniu ..................................przez...............................................................................

(nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Uczeń obecnie uczęszcza d o ...................................................................................................klasa.

(nazwa i adres placówki oświatowej do której uczeń uczęszcza lub ostatnio uczęszczał)

podpis wnioskodawcy
UWAGA

Zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art.39a ustawy - Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest 
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w przypadku gdy odbywa się on do najbliższej 
placówki lub zwrot kosztów przewozu jeśli dowóz zapewniają rodzice/ opiekunowie.

□ Informuję, że złożyłam /em* wniosek o dowóz/ zwrot kosztów przewozu* mojego dziecka/wychowanka* 
do placówki.

□ Informuję, że nie złożyłam/em* wniosku o dowóz/ zwrot kosztów przewozu mojego 
dziecka/wychowanka* do placówki.

* niepotrzebne skreślić

(podpis wnioskodawcy) 

Klauzula informacyjna
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO - informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować: e- 
mail: iod@katowice.eu lub tradycyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku gminy do 
zapewnienia kształcenia specjalnego dziecka/ucznia, a podanie ich jest niezbędne do załatwienia sprawy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2965/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2023 r.

WNIOSKODAWCA:

imię i nazwisko wnioskodawcy 

(rodzica/ opiekuna prawnego)
................................................................  Prezydent Miasta Katowice
adres zamieszkania

telefon kontaktowy
WNIOSEK O ORGANIZACJĘ DOWOZU DLA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

PRZEZ MIASTO KATOWICE 
w roku szkolnym........................... /..............................

Wnioskuję o
dla...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
Nr PESEL........................................................., posiadającą/ posiadającego* orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego/ opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju* z

dnia.........................................n r .............................................................................................
(data wydania orzeczenia/opinii) (numer orzeczenia/opinii)

wydane przez......................................................................................................................................
(nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie)

z uwagi n a ................................................................................................................................................
(rodzaj niepełnosprawności)

z miejsca zamieszkania............................................................................................................................

(adres zamieszkania dziecka wraz z kodem pocztowym)

do placówki oświatowej........................................................................................................ i z powrotem.

(nazwa i adres przedszkola/szkoły wraz z kodem pocztowym)
Uczeń porusza się*:

a) samodzielnie

b) przy pomocy kul/ balkonika/ wózka inwalidzkiego.
Inne istotne informacje mające wpływ na realizację zadań związanych z opieką nad uczniem podczas 

dowozu.........................................................................................................................................
Oświadczenie

1. Oświadczam, że znam i rozumiem zasady odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub zeznanie 
nieprawdy zgodnie z art. 233 §1 w związku z §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny oraz 
oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

a) w celu realizacji dowozu wniosek zostanie przekazany do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach,

b) mogę zostać zobowiązana/zobowiązany do uwiarygodnienia danych zawartych we wniosku oryginałami 
dokumentów.

podpis wnioskodawcy
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Potwierdzam okazanie dokumentów**

podpis pracownika Wydziału Edukacji i Sportu

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) - zwane dalej RODO - informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 
Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

•e-mail: iod@katowice.eu;

na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 
do szkoły (dalej zwanym: zwrotem kosztów) na podstawie art. 39a ust.l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. B RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia rozpatrzenia wniosku.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest brak możliwości dokonania zwrotu kosztów.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2965/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2023 r.

WNIOSKODAWCA:

imię i nazwisko wnioskodawcy 

(rodzica/ opiekuna prawnego)
................................................................  Prezydent Miasta Katowice
adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym

telefon kontaktowy
WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA WRAZ Z OPIEKUNEM 

w roku szkolnym........................... /..............................

dla...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
Nr PESEL........................................................., posiadającą/ posiadającego* orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego/ opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju* z

dnia................................................ , n r ................................................................................  (data
wydania orzeczenia/opinii) (numer orzeczenia/opinii)

wydane przez...........................................................................................................................
(nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie)

z uwagi n a .............................................................................................................................
(rodzaj niepełnosprawności)

Wnioskuję o zwrot kosztów przejazdu:
(proszę zaznaczyć jedną z opcji-1,2 lub 3)
□ Opcja 1 (na trasie miejsce zamieszkania-placówka oświatowa- miejsce zamieszkania).
z miejsca zamieszkania................................................................................................................................

(adres zamieszkania dziecka)

do placówki oświatowej..............................................................................................................................
(nazwa i adres przedszkola/szkoły)

a następnie trasa opiekuna z przedszkola/szkoły do miejsca zamieszkania i z miejsca zamieszkania do 
przedszkola/szkoły (odbiór dziecka)

odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem/szkołą wynosi....................................... km.

(wypełnia pracownik Wydziału Edukacji i Sportu)

□ Opcja 2 (na trasie miejsce zamieszkania-placówka oświatowa- miejsce pracy opiekuna).
z miejsca zamieszkania...............................................................................................................................

(adres zamieszkania dziecka)

do przedszkola/szkoły.......................................................................................................................
(nazwa i adres przedszkola/szkoły) 

z placówki oświatowej do miejsca pracy

(adres miejsca pracy opiekuna)
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i z miejsca pracy do przedszkola/szkoły i miejsca zamieszkania (odbiór dziecka).

- odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem/szkołą
wynosi....................................................km.
- odległość pomiędzy placówką oświatową a miejscem pracy
wynosi........................................................................km.
- odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy
wynosi.................................................................. km,________________________________________

(wypełnia pracownik Wydziału Edukacji i Sportu)
□ Opcja 3 (powierzenie wykonania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu 

podmiotowi niż opiekun prawny).
z miejsca zamieszkania............................................................................................................................

(adres zamieszkania dziecka)

do przedszkola/szkoły
(nazwa i adres przedszkola/szkoły)

a następnie trasa z przedszkola/szkoły do miejsca zamieszkania i z miejsca zamieszkania dziecka do 
przedszkola/szkoły (odbiór dziecka)

odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem/szkołą wynosi.......................................km,

(wypełnia pracownik Wydziału Edukacji i Sportu)
Proszę o zwrot kosztów przewozu na numer rachunku bankowego:

Oświadczenie
1. Oświadczam, że do przewozu ucznia dziecka korzystam z pojazdu/ powierzyłem realizację dowozu 

pojazdem * o następujących parametrach:

a) marka, model, rok produkcji pojazdu

b) pojemność skokowa silnika w cm3......................................................................................
(zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

2. Oświadczam, że znam i rozumiem zasady odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub zeznanie 
nieprawdy zgodnie z art. 233 §1 w związku z §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks kamy oraz 
oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

3. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
a) w celu realizacji zwrotu kosztów przejazdu, do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zastanie 

przekazana kopia wniosku, po usunięciu danych dotyczących imienia i nazwiska, numeru PESEL, oraz 
informacji o orzeczeniu,

c) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
wydania zgody na organizację dowozu/ zwrot kosztów przewozu,

d) mogę zostać zobowiązana/zobowiązany do uwiarygodnienia danych zawartych we wniosku oryginałami 
dokumentów.

Potwierdzam okazanie dokumentów**
(podpis wnioskodawcy)

(podpis pracownika Wydziału Edukacji i Sportu)

Przetwarzanie danych osobowych
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) - zwane dalej RODO - informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 
Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

•e-mail: iod@katowice.eu;
•na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 
do szkoły (dalej zwanym: zwrotem kosztów) na podstawie art. 39a ust.l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. B RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia rozpatrzenia wniosku.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest brak możliwości dokonania zwrotu kosztów.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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UMOWA nr.../..... / .....

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2965/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2023 r.

zawarta w Katowicach w dniu............pomiędzy:
Miastem Katowice z siedzibą 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, NIP 634-001-01-47 reprezentowanym przez:

.........................................................- Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

z siedzibą 40-017 Katowice, ul. Graniczna 27, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Katowice, zwanego dalej Zleceniodawcą,

a Panią/ Panem....................................., rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym ucznia zamieszkałym w
....................................przy ul............................... zwanym dalej Opiekunem.

Opiekun oświadcza, że dysponuje samochodem osobowym marki........................o pojemności skokowej
silnika w cm3.................

§ 1. 1. Opiekun zapewnia dowożenie i opiekę ucznia .....zamieszkałego w .................................. przy ul.

2. Przedmiotem umowy jest refundacja kosztów dowozu ucznia zgodnie z wybraną opcją we wniosku o
zwrot kosztów przejazdu tj. trasy...............................................................................

{miejsce zamieszkania-jednostka oświatowa/miejsce zamieszkania-jednostka oświatowa -miejsce pracy).

3. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a jednostką oświatową wynosi........................
Odległość pomiędzy jednostką oświatową a miejscem pracy wynosi.....................................

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy wynosi.................................

§ 2. 1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu jest obliczana według stawki zgodnie z art. 
39a ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) tj:

koszt = (a-b) x c

gdzie:
a -  liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- 
wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego 
miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b -  liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z 
powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c -  stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
2. Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu została określona w drodze uchwały nr LVII/1224/22 Rady 

Miasta Katowice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 
uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Katowice oraz ich rodziców, opiekunów lub 
opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub 
opiekunów prawnych. Zgodnie z brzmieniem ww. uchwały przyjęto:

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 -........................
- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 -...............

3. Opiekun składa w kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Katowicach przy ul. Granicznej 27 
prawidłowo wystawiony rachunek - wydrukowany na jednej kartce dwustronnie, którego wzór stanowi 
załącznik do niniejszej umowy, za przejazdy ucznia niepełnosprawnego wraz z wypełnioną opinią dyrektora 
jednostki oświatowej, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano 
dowóz ucznia.

4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w § 1
następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia rachunku, na rachunek bankowy Opiekuna (nr rachunku
............................................................................................................................................................................. 1.____________________________________________________________
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5. Za dni nieobecności ucznia w jednostce oświatowej nie przysługuje refundacja kosztów przejazdu.

§ 3. 1. Szacunkowa wartość zwrotu kosztów za dowóz ucznia w umownym okresie wynosi 
.....................................................................................................zł.

2. Zmiana szacunkowej wartości określonej w umowie może nastąpić w przypadku zmiany stawki za 1 
kilometr przebiegu pojazdu określonej w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu wydanego 
na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, lub w przypadku zmiany pojazdu, którym opiekun 
wykonuje przewóz ucznia.

§ 4. Umowa obowiązuje od dn ia ...................r. do dn ia ............... r. z tym, że każdej ze stron przysługuje
prawo do jej rozwiązania za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron oraz po jednym dla organu prowadzącego i dyrektora placówki oświatowej.

§ 6. Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Środki finansowe przeznaczone na realizację umowy są zabezpieczone w planie finansowym Centrum 
Usług Wspólnych w Katowicach, w rozdziale 80113 § 4300.

§ 8. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Załącznik:

- wzór rachunku

Podpis Opiekuna Podpis Zleceniodawcy
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Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 2965/2023
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Imię i Nazwisko opiekuna

Adres

Numer rachunku bankowego

PESEL ucznia

Przedkładam rachunek za przejazdy
RACHUNEK

w okresie od 
do................

(Imię i Nazwisko ucznia)
do............................................... z miejsca zamieszkania

(nazwa i adres placówki oświatowej)

Podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego
Opinia dyrektora placówki oświatowej

Liczba dni obecności dziecka w placówce oświatowej w wyżej wymienionym okresie wynosi

podpis i pieczęć dyrektora placówki oświatowej 

Rozliczenie
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) x c
a -  .........................liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także 
przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b -  .........................liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do
miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - .........................stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Kwota do zwrotu łącznie................................... zł.

(słownie.................................................................................................................................. )
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 

Katowice, dnia..................................

Podpis pracownika merytorycznego CUW Katowice 
Przyjmuję rozliczenie dowozu.

Katowice, dnia..................................
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Podpis rodzica/ opiekuna/ opiekuna prawnego 

Zatwierdzam rozliczenie dowozu.
Katowice, dnia..................................

Podpis osoby działającej z upoważnienia zleceniodawcy
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