
Dane wnioskodawcy:      Marcinowice, dnia ………............. 

(rodzica, opiekuna prawnego) 

 

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

imię i nazwisko 

….............................................     Wójt Gminy Marcinowice 

adres zamieszkania     

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

 numer telefonu 

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

 numer i seria dowodu tożsamości 

 

 

WNIOSEK 

w sprawie dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka 

 

I. Występuję z wnioskiem o (zaznaczyć właściwe): 

□ 1) zapewnienie mojemu niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego umożliwiającego mu realizację obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego mu udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

□ 2) zapewnienie mojemu niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka, 

□ 3) zwrot kosztów przejazdu mojego niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna do szkoły lub 

ośrodka 

w roku szkolnym: 2016/2017, w okresie od: ………………………. do: ……………………….. 

II. Dane dziecka: 

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

2. Data i miejsce urodzenia …................................................................................................... 

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

4. Pełna nazwa oraz adres placówki oświatowej, do której będzie uczęszczało 

dziecko…...............................................................................................................................….................

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

5. Czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim: tak □      nie □ 

III. Uzasadnienie zgłoszenia wniosku: 

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

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

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

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

IV. Dziecko dowożone jest przez rodzica/opiekuna:  

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

(imię, nazwisko, adres) 

Środek transportu: 

□ MPK, PKS …………………………………………………………………………..………………... 

□ pojazd marki: ………………………………….. numer rejestracyjny: ……………………………... 

pojemność silnika: ………………. zużycie paliwa na 100 km wynosi (benzyna, ON): ………….…… 

właściciel: ……………………………………………………………………………………….…… … 

ilość kilometrów na trasie dom-szkoła-dom: …………………………………………………….…….. 

 

Nr polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) …………………………………….. 



Nr polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków (NW): …………………………………… 

Nr polisy ubezpieczeniowej transportu dziecka niepełnosprawnego: ………………………………….. 

 

V. Dokumenty dołączone do wniosku (zaznaczyć właściwe): 

□ 1. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 

dziecka, 

□ 2. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,  

□  3. skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce,  

□ 4. potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora 

szkoły lub placówki, 

□ 5. inne dokumenty (wpisać jakie):  

- kserokopia dowodu rejestracyjnego,  

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

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

VI.Oświadczenie wnioskodawcy:  

Oświadczam, że : 

1) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

2) 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 1997r. o 

ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 922). 

 

 

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

                      data i podpis wnioskodawcy 

 
 

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest: 

 

art.14a ust.4 w/w ustawy 

 

• zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim (i sześcioletnim – od 01.09.2016r.) oraz dzieciom objętym 

wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7 (udział dzieci i 

młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieciom 

z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 

(roczne przygotowanie przedszkolne dziecka w wieku 5 lat (dziecka w wieku 6 lat od 01.09.2016r.), albo zwrot kosztów 

przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem gminy i rodzicami, opiekunami lub 

opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni; 

 

art. 17 ust.3a w/w ustawy 

 

1/ zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b (dot. 

uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)  bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

21 roku życia; 

 

2/ zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (dot. dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 

 

3/ zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w 

pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami 

prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni. 


