
 

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

miejscowość,                             data            

 
Wójt  

                                                                                            Gminy Lubin                                                                        

59-30 Lubin 
ul. Władysława Łokietka 6 

 

Wniosek rodzica/prawnego opiekuna* ucznia/dziecka* niepełnosprawnego 

o zorganizowanie dowozu do szkoły/przedszkola/ośrodka*/o zwrot kosztów przejazdu 
do szkoły/ przedszkola/ośrodka*  

 
Na podstawie 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty             

(Dz.U.  z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o zorganizowanie dowozu do szkoły/ 

przedszkola/ośrodka*/o zwrot kosztów przejazdu do szkoły/przedszkola/ośrodka * ucznia/dziecka* 

niepełnosprawnego.  

Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego składającego wniosek: 

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

PESEL……………………………………………………………………………………………………………………..…….…………… 

Numer telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna prawnego……………….……………..……………………….. 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko i imię ucznia/dziecka*:…………………………….………………………………………………………………...…. 

Data urodzenia ucznia/dziecka*:_____ - ______ - ____________  PESEL…………………………………………  

Adres zamieszkania ucznia/dziecka*:………………………………………………………………….…………................. 

Adres szkoły/przedszkola/ośrodka*, do którego będzie uczęszczał/o* uczeń/dziecko* 

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

w roku   szkolnym ………………………………………..………, klasa:…………………………………………………….…… 

godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć w   szkole/przedszkolu/ośrodku*- od………...….do………………… 

Trasa przejazdu ucznia/dziecka*: 

z ……………………..……………………….  do …………………………..………………………………….. 
         adres zamieszkania                                                                    adres placówki 

 

Informacja o konieczności poruszania się na wózku inwalidzkim lub za pomocą przedmiotów 

ortopedycznych (wymienić jakich)……............................................................................................... 

Podczas przewozu uczeń/dziecko* niepełnosprawny/e* (należy podkreślić właściwą 
odpowiedź): 

 
- musi jechać w wózku inwalidzkim:                                                                       TAK / NIE* 

- może jechać na fotelu samochodowym po przesadzeniu z wózka inwalidzkiego:        TAK / NIE* 
- wózek musi być przewożony w samochodzie (uczeń /dziecko siedzi na fotelu):         TAK / NIE* 

- musi być zapewnione miejsce dla opiekuna ( indywidualnego ):                              TAK / NIE* 

- czy wózek jest składany:                                                                                    TAK / NIE* 

 

 

Uwagi dodatkowe …………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

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

                            podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że: 

1) w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.                          

z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie 

przewoźnikowi moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, zawartych 
we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozów uczniów/dzieci do 

szkół/przedszkoli/ośrodków,   
2) przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji przewozu, 

3) przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i danych 
osobowych dziecka i ich poprawiania, 

4) wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach są  zgodne z prawdą, 
5) uczeń/dziecko* dowożony/e* będzie przez rodzica/opiekuna prawnego* (imię i nazwisko)  

………………………………………………………………………………………………..…, będącego właścicielem 

samochodu – marka** ………………………………….……………………………………………. o pojemności 

silnika** …………………………………………. i numerze rejestracyjnym**……………………………… 

oraz posiadającego uprawnienia do kierowania pojazdami kat.**……………………………..…….…. 

nr ………………………wydane przez ……………………...……………………………………………….. na 

trasie o łącznej długości ……………………….. km dziennie** 

 

  

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

                           podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

                                                    

 

Do wniosku należy dołączyć***: 

 kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 
 potwierdzenie przyjęcia ucznia/dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka lub zaświadczenie                    

o kontynuacji nauki  w szkole/przedszkolu/ośrodku wydane przez szkołę/ przedszkole/ośrodek. 

 
W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów przewozu własnym samochodem, dodatkowo należy 

dołączyć: 

 kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, 

 kserokopię polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NW, 

 kserokopię uprawnień do kierowania pojazdami. 

  

 

 

 

 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
** wypełnić w przypadku wyboru ubiegania się o zwrot kosztów 
 *** wnioski bez załączonych dokumentów nie będą rozpatrywane 


