WNIOSEK
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka szkolno - wychowawczego
w roku szkolnym 20……/20……
I. Występuję z wnioskiem o: (proszę o zaznaczenie właściwego punktu)
a) Organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły / przedszkola wraz z opieką przez Oświatę Miejską
w Otwocku,
b) Zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola środkami komunikacji publicznej,
c) Zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola prywatnym samochodem
II. UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA WNIOSKU:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
III. Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:
1) Nazwisko i imię dziecka …………………………………………………………………………….
2) Data i miejsce urodzenia dziecka …………………………………………………………………….
3) Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………
4) Przedszkole, szkoła lub ośrodek do którego skierowano ucznia (dokładna nazwa i adres)
………………………………………………………………………………………………………..
5) Orientacyjny czas (godzina rozpoczynania i kończenia zajęć):
Od……………………………………………..do……………………………………………………….
6) Okres świadczonej usługi:
Od……………………………………………..do……………………………………………………….
7) Czy dziecko porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego?
 TAK
 NIE
8) Imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego,
który będzie sprawował opiekę podczas dowozu ; nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………......
9) Środki komunikacji publicznej:
………………………………………………………………………………………………………
10) Cena biletu ucznia niepełnosprawnego (po uwzględnieniu stosownych ulg): ……………………
11) Cena biletu rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego sprawującego opiekę podczas dowozu
dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka (po uwzględnieniu stosownych ulg):……………….
12) Najkrótsza odległość z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w kilometrach
wynosi*: …………….

IV. Dokumenty dołączone do wniosku ( proszę zaznaczyć właściwe znakiem X )
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia.
3. Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy tylko szkół i ośrodków
specjalnych).
4. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora
szkoły lub placówki.
5. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez
dyrektora szkoły lub placówki.
6. Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym dziecko będzie dowożone na zajęcia, oraz
kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem osoby, która będzie przewozić dziecko (dot.
tylko osób ubiegających się o zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem).
Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe
b) 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 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn.zm.).
c) przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że podane we wniosku informacje mogą być kontrolowane

Otwock, dnia…………….
………………………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy

DECYZJA
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Otwock, dnia ………………..

...……………………………………….
/podpis Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku/

*Wypełnić w przypadku dowozu dziecka samochodem prywatnym

