……………….., dnia …..............................
Dane wnioskodawcy:
…...........................................
(imię i nazwisko)

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

Burmistrz Parczewa
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew

(adres zamieszkania)

…............................................
(numer telefonu kontaktowego)

…............................................
(numer i seria dowodu tożsamości)

………………………………
(wydany przez)

WNIOSEK
w sprawie dowozu dziecka / ucznia/ ucznia niepełnosprawnego
do przedszkola, szkoły, lub ośrodka
Proszę o (zostawić (a lub b), niepotrzebne skreślić ):
a) zwrot kosztów przejazdu ucznia/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do
najbliższego: przedszkola/ szkoły podstawowej/gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej/
ośrodka środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym ………/……… .
b) zwrot kosztów przejazdu ucznia/ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do
najbliższego: przedszkola/ szkoły podstawowej/gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej/
ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym ………/……… .
I. Dane dziecka:
Imię i nazwisko ….................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia …...................................................................................................
Adres zamieszkania …...........................................................................................................
Pełna nazwa oraz adres placówki oświatowej, do której będzie uczęszczało dziecko
.......…............................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Najkrótsza odległość z miejsca zamieszkania do w/w placówki oświatowej wynosi
…………………. km.
Dziecko ma być dowożone do placówki oświatowej (zostawić (a lub b), niepotrzebne skreślić ):
a) we wszystkie dni tygodnia (codziennie)
b) w poniedziałek (wyjazd) i piątek (powrót)
Rodzic/opiekun dysponuje samochodem osobowym marki …………….……….. o numerze
rejestracyjnym ……………………….. o pojemności skokowej silnika ………………. cm3,
rodzaj paliwa. ……………………….

o numerze dowodu rejestracyjnego………………….

II. Dokumenty dołączone do wniosku ( dotyczy uczniów niepełnosprawnych):
1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka,
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
3. Potwierdzenie placówki oświatowej o przyjęciu (uczęszczaniu) dziecka do szkoły, lub
placówki oświatowej w roku szkolnym ………../………….
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4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce. (dotyczy tylko szkół lub ośrodków
specjalnych).

5. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu którym będzie dowożone dziecko.
6. Inne dokumenty (wpisać jakie):
…............................................................................................
…............................................................................................
…............................................................................................
III. Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam, pod odpowiedzialnością z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks
Karny (Dz. U. z 2017 r, poz. 2204 z późn. zm. ), „§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8” że :
1) Wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą,
2) przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą
kontrolowane,
3) 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 późniejszymi zmianami).
4) Posiadam uprawnienia do kierowania wskazanym we wniosku pojazdem (dotyczy
dowozu prywatnym samochodem).

5) Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w trakcie dowozu.
6) Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować urząd o wszelkich zmianach mający
wpływ na warunki realizacji dowozu.
….............................................................
( data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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