..………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………
(imię/imiona i nazwisko/nazwiska
rodzica/rodziców)

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

…………………………………
(nr telefonu)

Wójt Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159

Wniosek o zapewnienie bezpłatnego transportu dla dziecka niepełnosprawnego
w roku szkolnym ………………………………

Proszę o:
objęcie dziecka dowozem organizowanym przez gminę
zwrot kosztów przewozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka/internatu:




osobiste wykonywanie transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu
powierzenie wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu
innemu podmiotowi

I Dane dotyczące dziecka
Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia:
Miejsce zamieszkania:

II Dane dotyczące przedszkola/szkoły/ośrodka/internatu
Nazwa
przedszkola/szkoły/
ośrodka/internatu
Adres placówki:

Klasa/oddział:

Oddział przedszkolny
Klasa ………… szkoły podstawowej
Klasa ………… szkoły ponadpodstawowej
Oddział rewalidacyjno-wychowawczy

III Dane dotyczące orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/ opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju
Nr orzeczenia
o potrzebie kształcenia
specjalnego/o potrzebie
zajęć rewalidacyjnowychowawczych:

Nazwa poradni,
która wydała
orzeczenie:
Adres poradni:
Okres, na który
zostało wydane
orzeczenie:
Orzeczenie wydane
ze względu na
niepełnosprawność
dziecka lub ucznia:

niesłyszące
słabosłyszące
niewidzące
słabowidzące
niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
z niepełnosprawnością sprzężoną..........................................
………………………………………………………………
niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
Potwierdzam dane orzeczenia zgodnie z przedstawionym dokumentem:

…………………………………………………
(data, pieczęć i podpis pracownika GZOSiP w Jasienicy)

Nr opinii o wczesnym
wspomaganiu rozwoju:
Nazwa poradni, która
wydała opinię:
Adres poradni:

Okres, na który została
wydana opinia:
Potwierdzam dane orzeczenia zgodnie z przedstawionym dokumentem:

…………………………………………………
(data, pieczęć i podpis pracownika GZOSiP w Jasienicy)

Oświadczam, że:
1) Wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.
2) Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje mogą podlegać
kontroli.
3) Zapoznałem się z Regulaminem zapewnienia bezpłatnego transportu.

……………………………………….
(podpis/y rodzica/rodziców)

4) Zapoznałem się z klauzulą informacyjną administratora danych osobowych zawartych
we wniosku oraz załącznikach do wniosku.

……………………………………….
(podpis/y rodzica/rodziców)

Załączniki do wniosku:
1. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka.
W przypadku składania wniosku o zwrot kosztów przewozu – dodatkowo:
2. Oświadczenie o pojeździe wykorzystywanym do przewozu dziecka.
3. Oświadczenie o liczbie kilometrów przewozu drogami publicznymi.

