Knurów, dnia ………………..…

Wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny):
……………………………………………..
(imię i nazwisko)

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

……………………………………………..
(numer telefonu)

……………………………………………..
(numer i seria dowodu osobistego)

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

WNIOSEK
W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
DO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY LUB OŚRODKA
Występuję z wnioskiem o (właściwe zaznaczyć):
 organizację przez Gminę Knurów dowozu ucznia (przewóz zbiorowy),
 zwrot kosztów dowozu ucznia własnym pojazdem (przewóz indywidualny)
w roku szkolnym …………./………….
I.

Dane ucznia, którego dotyczy dowóz

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………………………...
Miejsce dowozu ucznia – nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka, adres i numer telefonu
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………..
Czy uczeń porusza się na wózku inwalidzkim?  tak

 nie

Dodatkowe informacje o uczniu, niezbędne do właściwego sprawowania opieki w czasie
przewozu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

II.

Dane dotyczące dowozu indywidulnego (wypełnia jedynie wnioskodawca,
który wybrał zwrot kosztów dowozu ucznia własnym pojazdem)

Dziecko dowożone będzie przez rodzica/opiekuna
prawnego:

Rodzic/opiekun prawny jest
właścicielem pojazdu:

……………………………………………………….…..

………………………………………

(imię i nazwisko)

(marka)

………………………………………………….………..

………………………………………

(dokładny adres zamieszkania)

(numer rejestracyjny)

…………………………………………………….……..

………………………………………
(pojemność silnika)

(numer i seria dowodu osobistego)

………………………………………
(numer polisy OC)

Długość trasy dom - szkoła wynosi około ………. km.
III.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

1) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
2) potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka lub kontynuacji nauki,
wydane przez dyrektora placówki;
3) skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół
i ośrodków specjalnych).

IV.

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że:
1) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
2) zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejskie Centrum
Edukacji w Knurowie, umieszczoną na stronie internetowej www.knurow.edu.pl
w zakładce „dowóz dzieci do szkół”,
3) wskazane we wniosku przedszkole/szkoła/ośrodek jest najbliższą placówką, w której moje
niepełnosprawne dziecko może realizować obowiązek szkolny lub nauki.

…………………………..………..
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Adnotacja pracownika MCE w Knurowie:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

