
Zdzieszowice, dnia……………. 
 

 

 

 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

 

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

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO I JEGO OPIEKUNA 

 
Wnioskuję o: 

a) zwrot kosztów opieki oraz przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do 

szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej, 

b) zwrot kosztów opieki oraz dojazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do 

szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem. 

 

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

 

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

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

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

4. Adres szkoły lub ośrodka do którego będzie uczęszczało dziecko:……………………. 

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

5. Nazwisko i imię rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, numer dowodu tożsamości:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

6. Adres zamieszkania rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego: ……………………. 

 

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

 

7. Okres dowożenia do ośrodka: 

 

od …………  ..........................................................................................................................................................................................................................................  do  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  
                                   (data rozpoczęcia dowozu)                                                                                (data zakończenia dowozu) 

 

 

 



8. Dowóz środkami komunikacji publicznej: 

 

 Koszt przejazdu środkami komunikacji publicznej: 

- uczeń: …………………….......................................................................  

- opiekun ......................................................................................................  

z uwzględnieniem ustawowej ulgi. 

 

9. Dowóz prywatnym samochodem: 

 

Samochód osobowy marki ………………………………… nr rejestracyjny …………….. 

pojemność silnika …………………….., rodzaj paliwa ………………………………………, 

średnie spalanie ………………….. 

 

10. Informuję, że najkrótsza odległość z miejsca zamieszkania do ośrodka 

wynosi...................................................... km. 

 

11.Oświadczam, że  

 

1. Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe 

2. Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 231 z późn. zm.). 

3. W czasie dowozu dziecka  do placówki oświatowej będę sprawował/a nad nim opiekę/ 

opiekę nad dzieckiem będzie sprawował wyznaczony przeze mnie opiekun  

 

……………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko opiekuna, nr dowodu osobistego) 

 

12. Proszę o przekazanie pieniędzy z tytułu zwrotu kosztów dowozu dziecka na konto 

osobiste numer: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

13. Załączniki do wniosku: 



 

1) Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,  

2) Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu. 

3) Zaświadczenie  potwierdzające uczęszczanie dziecka do przedszkola/szkoły wydane przez 

dyrektora placówki.   

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją 

dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm). 

 

 

 

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

     (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


