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do zarzqdzenia Nr 0050.299.2a78

Burmistża Ujdzdu
z dnia 20 wrześnio 2078 t

Burmistrz Ujazdu
ul. sławięcicka 19
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- !4g Uiazd

WNlosEK
w sprawie dowozu ucznia niepelnosprawnego do sźkołylub przedszkola
Występuję z Wnioskiem o*:

a)
b)

c)

.
.

organizację przez 8minę beżpłatne8o dowożu ucżnia do szkoły/przedsZkola,
zwrot kosżtów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola własnym pojazdem,
zwrot kosżtóW dowozu ucznia do szkoły/przedszkola środkamikomUnikacji publicznej.
czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim? tak/nie (ńościwe zakreślić)

Dodatkowe informacje

o

dziecku, niezbędne do właściwegosprawowania opieki w czasie

przeWozu:,..,..,..,,.,..,.,

L]jażd, dnia

Dane niezbędne do rozpatrzenia Wniosku:

1.

NazWi5ko i imię ucznia:,,,..,..,..,..,..,..,..,..

2.DataimiejsceurodzeniaucŻnia:.'...'.....

3.

Adres zamieszkania ucznia (uljca, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość):

4.

Szkota lub placówka, do której skierowano ucżnia (dokładny adres):

5.

Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego, numer dowodu tożsamości:

6. Adres

zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego (ulica,

miejscowość,numer telefonu):

nr

domU/miesżkania, kod,

7. Dokumenty dołączone do Wniosku**:
AktUalne olżeczenie o niepełnosprawnościucznia

Aktualne orzeczenie poradni psycholo8iczno-peda8ogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia
skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego W danej placóWce (dotyczy
tvlko sżkół iośrodkóW specjalnvch), Wydane przeż starostę strzeleckie8o
Potwierdzenie przYjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, Wydane
przez dyrektora szkoly lub placóWki
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy inte8racyjnej lub oddziału
integracyjne8o, Wydane przez dyrektora 5zkoły lUb placóWki
lnne dokumenty:
8. okres świadczonej usłu8i: od ..,................,..,.,..,.,.,.......,..,..... do

..

oświadczenie wnioskodawcv:
ośWiadczam, że:
a) Wszystkie dane zawańe We Wniosku są prawdziwe,
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawańych We wniosku dla celów
żWiązanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, z8odnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) N 2o!ffi79 z 2't.04.2016 r, W sprawie ochrony osób
fiżVcznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrekylvy 9y4dWE {ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 2016 r 119, s, 1),
c) dZiecko dowożone będzie następującymiśrodkamikomunikacjipublicznej.................

d) dziecko dowożone będzie przez rodzica/opiekuna prawnego

(im ię i

nqzwisko).......,"""

....,.,,...,.,,....-...,..le8itymując się dowodem osobistym...,...,,.,..,...........,...,..,,

będące8o w{aścicielem samochodu

- marka

...,....,...,,.,..,......,.,,,.,,.,........,..,

o pojemności silnika

na tra5ie dom - §zkoła i szkoła
-,............,..,,.,,..,. i numerze rejestracyjnym .....,,...,.,,......,.,,.,,..,......
- dom o

lącznejdtugości ......,...,....... km***
***

sposób olatności fułościwezakreślić/wvDełnió|
a) odbiór gotóWki W kasie GZo,
b) płatne przelewem - nazwa banku ....,..._..................,...... i nr konta:

Ujazd, dnia
( czytel
*

niepatrzebne skreślić

+*

da!ączony do wniasku dakume nt laz ndczyć znakiem,,X"
wypelnićw przypodku wyboru ubieganid śjęo zwrot kosztów dowazu

**+

ny pod pi s

W ni os

kad awcy )

