
Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.71.2021 

     Burmistrza Ozimka 

     z dnia 21.06.2021 

 
 

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

 

…………………………………………………...……………. 
            (adres zamieszkania) 

 

…………………………..……….………………………….... 

 

Telefon kontaktowy  …………………..…………… 

 

e-mail: ……………………………………………………… 

 

               BURMISTRZ OZIMKA 
                  za pośrednictwem  

  Gminnego Zakładu Oświaty  
  w Ozimku 

  ul. ks. Jana Dzierżona 4B,  
  46-040 Ozimek 

 
 

Wniosek o bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu …………………………….……………...     
                                    (wpisać do i ze albo do lub ze) 

przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego*, 
 
 

zwrot kosztów dowozu ucznia i rodzica ……………………….…….... przedszkola/szkoły/ośrodka  
                          (wpisać do i ze albo do lub ze) 

rewalidacyjno-wychowawczego* 
 

 

w roku szkolnym  …………………………. 
 

Wnoszę o:  

 □ bezpłatny transport  i opiekę ……………………………………….......................................................................................................... 
                                                 (wpisać do i ze albo do lub ze oraz nazwę i adres szkoły) 

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

 
□   zwrot kosztów dowozu   …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

                                             (wpisać do i ze albo do lub ze oraz nazwę i adres szkoły) 

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

 
ucznia ...…………………………………………………………..…………………… ur. ……….………..…………. zam. ……………………………….………….……… 

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



I.  DANE WNIOSKODAWCY: 
 

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

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

3. Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………... 

4. Adres e-mail: ..…………………………………………………………………………………………..… 

5. Adres miejsca pracy wnioskodawcy ..…………………………………………………………………..… 

6. **Odległość:  

a) liczba km najkrótszej trasy drogami publicznymi z domu do przedszkola/szkoły w jedną stronę: …….…. 

b) liczba km najkrótszej trasy drogami publicznymi z przedszkola/szkoły do pracy w jedną stronę: …..….. 

c) liczba km najkrótszej trasy drogami publicznymi z domu do pracy w jedną stronę: ………..……………. 

7. **Dowóz własnym środkiem transportu     □                   Dowóz zlecony innemu podmiotowi     □ 

8. **Dane pojazdu, którym dziecko/uczeń będzie dowożony: 

1 Marka   

2 Model   

3 Rok produkcji  

4 Nr rejestracyjny  

5 Pojemność skokowa silnika (cm³) cm³ 

6 Średnie zużycie paliwa na 100 km dla 

danego pojazdu wg danych 

producenta pojazdu 

km 

7 Źródło, z którego podano średnie 

zużycie paliwa w jednostkach na 100 

km dla danego pojazdu wg danych 

producenta pojazdu 

 

8 Rodzaj paliwa (właściwe zaznaczyć) Benzyna bezołowiowa  Olej napędowy  LPG  

 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU: 
(informacje dotyczące rodzaju niepełnosprawności dziecka) 

- czy dziecko porusza się samodzielnie czy na wózku, 

- jak dziecko zachowuje się podczas jazdy samochodem, 

- dodatkowe informacje o potrzebach i zachowaniu dziecka, niezbędne podczas korzystania z dowozu 

zbiorowego uczniów niepełnosprawnych 

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

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

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

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

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

 



III. Oświadczenia i upoważnienia wnioskodawcy dotyczące: 

□ bezpłatnego transportu i opieki dziecka/ucznia: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na dowóz mojego dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka* i z powrotem przez 

przewoźnika. Jednocześnie upoważniam do odbioru dziecka od przewoźnika podczas mojej nieobecności – 

następujące osoby: 

 

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

 

..………………………………………………………………………………………………………….. 
                   ( imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu ) 

 

i biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku w formie pisemnej 

lub telefonicznej o rezygnacji z dowozu mojego dziecka do wyżej wymienionego przedszkola/szkoły/ośrodka* 

w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji. 

 

 

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

         (podpis wnioskodawcy) 
 

 

□ zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia i jego rodzica: 

1. Zobowiązuję się do zorganizowania dowozu ucznia/dziecka* do przedszkola/szkoły/ośrodka* 

we własnym zakresie oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze 

do i ze szkoły/przedszkola/ośrodka*. 

 

2. Oświadczam, że dowóz dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka* będzie/nie będzie* realizowany 

w drodze powierzenia przez wnioskodawcę wykonywania transportu i opieki w trakcie przewozu innemu 

podmiotowi. 

 

3. Oświadczam, iż jestem właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem z innego tytułu prawnego 

samochodu osobowego marki …………………………………… o nr rejestracyjnym ………………….. 

i posiadam zgodę właściciela/współwłaściciela do korzystania z ww. samochodu w celu zapewnienia 

dowożenia dziecka/ucznia. 

 

4. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym                   

i zobowiązuję niezwłocznego poinformować Gminny Zakład Oświaty w Ozimku w przypadku 

jakichkolwiek zmian.  

 

 

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

                       (miejscowość i data )                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
 

 



Załączniki: 

 

Lp. Nazwa załącznika  

1 Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka 

 

2 Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku 

szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki 

 

3 Kserokopia skierowania ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół 

i ośrodków specjalnych) 

 

 

 - dołączone do wniosku dokumenty zaznaczyć krzyżykiem 
 

 

* niepotrzebne skreślić  

** dotyczy ucznia, którego dowożenie zapewniają rodzice 


