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

                                                                                                                                                                             (miejscowość, data) 

…………………………………………………… 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

…………………………………………………… 
(adres zamieszkania Wnioskodawcy) 

………………………………. 
( nr telefonu) 

                                                                     BURMISTRZ BOGUCHWAŁY 

 

WNIOSEK 

O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO WRAZ 

Z RODZICEM, DO I Z PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OŚRODKA 

REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO,  SZKOŁY PODSTAWOWEJ ALBO SZKOŁY 

PONADPODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 20..…/20..…. 

 

Dane do rozpatrzenia wniosku: 

 

I. DANE  DZIECKA: 

1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia………………………………………………………………………………………… 

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

4. Dokładna nazwa i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo 

szkoły ponadpodstawowej do którego będzie dziecko uczęszczało:  

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

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

5. Okres dowożenia dziecka/ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły 

podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej - od dnia ………………  do    dnia……………….. 

II.  INFORMACJA O MIEJSCU ZARUDNIENIA RODZICA: 

Adres miejsca zatrudnienia:  

 

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

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



III. LICZBA KILOMETRÓW PRZEWOZU DROGAMI PUBLICZNYMI: 

1. z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 

formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej 

albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub 

miejsca pracy, i z powrotem wynosi …………….... km., 

2.  z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, 

o którym mowa w pkt. 1  wynosi …………... km. 

 

IV. DANE  SAMOCHODU: 

1. numer rejestracyjny …………………………………………..,  

2.marka/model  ………………………………………………….., 

3. rok produkcji …………………………………………………., 

4. pojemność skokowa silnika (cm3) ……………………………………….., 

5. ilość KM ………………………………….., 

6. średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km (wg danych producenta pojazdu) ………………, 

 

V. NUMER  RACHUNKU  BANKOWEGO 

 

 

                         

 

 Załączniki do wniosku: 

1.  kopia aktualnego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2. kopia aktualnego  orzeczenie o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. 

orzekania o niepełnosprawności, 

3. zaświadczeni e potwierdzające przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 

szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, 

4. kopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego do dowozu dziecka, 

5. kopia dokumentu potwierdzającego zużycie paliwa wg danych producenta pojazdu. 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy 

Oświadczam, że: 

1) informacje zawarte w złożonym wniosku są zgodne z prawdą 



2) przyjmuję do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą weryfikowane 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla celów 

związanych z organizacją dowozu uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, 

szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej zgodnie z przepisami RODO i ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) 

 

              

                                                                                                  …………………………………………..            
                                                                                                                                                            (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


