
Załącznik nr 1

  ...…......................, dnia...................
(miejscowość, data)

…..............................................
   (imię i nazwisko wnioskodawcy)

…..............................................
       (adres wnioskodawcy)

…..............................................
              (nr telefonu)

Dane ojca: Dane matki:

….............................................. ….......................................................
(nr dowodu osobistego/przez kogo wydany) (nr dowodu osobistego/przez kogo wydany)

….............................................. ….......................................................
(Nr Pesel) (Nr Pesel)

…............................................................................................................................................
(Nr konta bankowego/nazwa Banku)

WNIOSEK

O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA/DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

REALIZUJĄCEGO OBOWIĄZEK SZKOLNY/PRZEDSZKOLNY* I OPIEKUNA

Wnioskuję o* :

 zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami 

komunikacji publicznej, do którego będzie uczęszczało dziecko do  

szkoły/przedszkola/ośrodka

 zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna własnym 

samochodem do szkoły/przedszkola/ośrodka, do którego będzie uczęszczało 

dziecko

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:

     1. Nazwisko i imię dziecka: …...........................................................................................

2. Data i miesjce urodzenia dziecka: …...........................................................................

3. Adres zamieszkania dziecka: …..................................................................................

4. Adres Szkoły, Przedszkola lub Ośrodka, do którego będzie uczęszczało 

dziecko:........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Okres dowożenia do ww. jednostki oświatowej:

od …................................................... do ….............................................................
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6. Oświadczam, że najkrótsza odległość z miejsca zamieszkania do ww jednostki 

oświatowej w jedną stronę wynosi.............km.

7. Do wniosku załączam*:

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia;

 Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie   n 

n      kształcenia specjalnego ucznia; 

Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce wydane 

przez Starostę (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych);

Potwierdzenie przyjęcia ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka                  

n      specjalnego, wydane przez Dyrektora;

inne dokumenty (podać jakie):...............................................................................................

8. **Dane dotyczące samochodu, którym będzie dowożone dziecko/uczeń, 

stanowiącego własność rodziców (prawnych opiekunów):

Marka samochodu ................................ Numer rejestracyjny...................................... 

Pojemność …......................

Oświadczenie wnioskodawcy:

Oświadczam, że*:

 posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600) w sprawie wydania 

uprawnień do kierowania pojazdami**;

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 i § 6 kodeksu 

karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych 

zeznań;

wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  dla 

celów związanych z organizacją dowozu uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ustawą 

z  dnia  29  sierpnia  1997  roku o  ochronie  danych  osobowych  (t.j.  Dz.  U.  z  2014  r.,   

poz. 1182).

….......................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

*zaznaczyć właściwe  X 

**  dotyczy  wniosku  o  zwrot  kosztów  dojazdu  ucznia  niepełnosprawnego  i  opiekuna  własnym  samochodem  do 

szkoły/przedszkola/ośrodka, do którego będzie uczęszczało dziecko 
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