
Zasady dowozu uczniów do szkół 

Gmina Brwinów zapewnia dojazd do szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych transportem publicznym. 

Podstawą do bezpłatnego dojazdu na terenie gminy Brwinów jest: 

 

UPRAWNIONY DO BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO 

BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU 

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Brwinów, 

objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym, jeżeli odległość z domu do 

publicznego przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole wynosi ponad 3 km, wraz       

z opiekunem. 

Brwinowska Karta Mieszkańca lub 

zaświadczenie Burmistrza Gminy Brwinów 

(dla dziecka w przypadku, gdy rodzic nie jest 

uprawniony do otrzymania Brwinowskiej 

Karty Mieszkańca) uprzednim zgłoszeniu                                  

w sekretariacie szkoły/ przedszkola                                    

i przedstawieniu oświadczenia o miejscu 

zamieszkania dziecka na terenie gminy 

Brwinów. 

Uczeń klasy I-IV szkoły podstawowej, jeżeli 

odległość z domu do publicznej szkoły obwodowej 

wynosi powyżej 3 km. 

Uczeń klasy V-VIII szkoły podstawowej, jeżeli 

odległość z domu do publicznej szkoły obwodowej 

wynosi powyżej 4 km. 

 

Opiekę nad ww. dziećmi i uczniami w komunikacji gminnej sprawuje zatrudniony opiekun. Gmina 

Brwinów zapewnia również bezpłatne przejazdy opiekunowi dziecka, które objęte jest obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym w drodze do publicznego przedszkola lub szkoły obwodowej, 

jeżeli odległość z domu do publicznego przedszkola lub szkoły obwodowej wynosi powyżej 3 km.  

Dzieciom i młodzieży uczącej się, posiadającym Brwinowską Kartę Mieszkańca, przysługuje bezpłatny 

przejazd na wszystkich liniach komunikacji gminnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. 

Uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej oraz V-VIII szkoły podstawowej, którzy nie posiadają 

Brwinowskiej Karty Mieszkańca i korzystają z komunikacji gminnej, a których odległość z domu do 

szkoły jest krótsza niż 3 km oraz 4 km, będą podróżować na podstawie biletu zakupionego na własny 

koszt. 

Do wyrobienia Brwinowskiej Karty Mieszkańca zobowiązany jest rodzic:  

- dla dziecka w wieku 5-6 lat, zamieszkałego na terenie gminy Brwinów, objętego obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym, jeżeli odległość z domu do publicznego przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole wynosi ponad 3 km,  

- dla ucznia klas I-IV oraz klas V-VIII, którego odległość z domu do szkoły obwodowej wynosi kolejno 

powyżej 3 i 4 km.  

Brwinowska Karta Mieszkańca jest wydawana w Urzędzie Gminy Brwinów w godzinach pracy Urzędu 

(pok. nr 4). Wniosek o Brwinowską Kartę Mieszkańca dla dziecka składa rodzic (według określonego 

formularza), załączając pierwszą stroną rozliczenia PIT oraz okazując dowód tożsamości. W miejscu 

wydawania Brwinowskiej Karty Mieszkańca zostanie wykonana fotografia właściciela karty. Więcej 

Informacji: www.karta.brwinow.pl. 

http://www.karta.brwinow.pl/

