
                                              ...................................... 
……………………………………………..                                               (miejscowość , data)  
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
…........................................................... 
adres zamieszkania 
 
.............................................................. 
telefon kontaktowy 
       
       Wójt Gminy Świeszyno 
 

       Świeszyno 71 
       76-024 Świeszyno 
 
 

Wniosek 
 o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna 

 
        Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r.  
o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z póżn. zm.) wnioskuję o zwrot kosztów 
przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna: 
 
Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 
 
1. Nazwisko i imię ucznia: ……………..…………………………………………………………… 
 

2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................... 
 

3. Adres zamieszkania: .......................................................................................................... 
 
4. Dokładny adres placówki, w której uczeń będzie realizował obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: 
 
................................................................................................................................................. 
 
5. Nazwisko i imię rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, seria i numer dowodu 
tożsamości: 
 
................................................................................................................................................. 
 
6. Adres zamieszkania rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego: 
 
................................................................................................................................................. 
 
7. Okres dowożenia do placówki: 
 
od ............................................................... do ....................................................................... 
        (data rozpoczęcia dowozu)                                                                  (data zakończenia zajęć edukacyjnych) 
 
8. Środek transportu: ............................................................................................................ 
 
 
9. Załączniki do wniosku:* 
 
1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub ucznia; 



2) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 
3) skierowanie do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub 
ośrodków specjalnych); 
4) potwierdzenie przyjęcia dziecka lub ucznia do placówki; 
5) inne dokumenty: ........................................................................................................... 
 
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Świeszyno - Urząd Gminy Świeszyno, 
mający siedzibę  w Świeszynie nr 71, 76-024 Świeszyno 
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 922); 
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotowego wniosku 
wynikającego z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z 
późn. zm.); 
4) moje dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem przekazania na 
mocy przepisów prawa; 
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości realizacji przedmiotowego wniosku; 
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 

.................................................................... 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
  
 
 
 
 
*dołączone do wniosku załączniki należy zaznaczyć lub wpisać 
 


