
Wierzbno, dnia ……….…….r. 

…………………………………….……….. 
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ) 

 

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

 

tel. kontaktowy: ……………………………  

  

Wójt Gminy Wierzbno 

 

Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 
 

Wnioskuję o zapewnienie mojemu dziecku ………………..………………………………..... 
                          (imię i nazwisko dziecka) 

 

….……………..….………… zamieszkałemu w ……………………….. ………… ……… 

 (data urodzenia)                   (adres miejsca zamieszkania) 

bezpłatnego transportu zbiorowego  

na trasie dom - placówka oświatowa - dom. 

W roku szkolnym 2021/2022 dziecko będzie uczniem ………………....……………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
( nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka ) 

I. Dodatkowe informacje o dziecku (informacja dotycząca rodzaju niepełnosprawności 

dziecka): 

- czy dziecko porusza się samodzielnie czy na wózku, czy potrzebny jest odpowiedni fotelik,  

- jak dziecko zachowuje się podczas jazdy samochodem,  

- dodatkowe informacje o potrzebach i zachowaniach dziecka niezbędne podczas korzystania z 

dowozu zbiorowego uczniów niepełnosprawnych. 

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

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

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

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

II. Oświadczenie o wyrażenie zgody na dowóz zbiorowy przez wybranego przewoźnika 

i upoważnienie do odbioru dziecka od przewoźnika 

 

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. 

 

III. Rezygnacja z dowozu dziecka. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy w Wierzbnie w formie 

pisemnej lub telefonicznej o rezygnacji z dowozu mojego dziecka do wyżej wymienionego 

przedszkola/szkoły/ośrodka* w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji. 
 

 * niepotrzebne skreślić 

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

            / czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego / 

 

Załączniki: 

 

Lp. Nazwa załącznika ** 

1 Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka  

2 

Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka 

 

3 

Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko 

będzie realizowało w danym roku szkolnym roczne 

przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki 

 

4 
Kserokopia skierowania ucznia do kształcenia specjalnego w danej 

placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych) 
 

** dołączone do wniosku dokumenty zaznaczyć krzyżykiem 

 

Zasady dotyczące transportu zbiorowego: 

1. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, 

zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych); 

2. Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku 

szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie 

tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych; 

3. Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu 

z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie; 

4. Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do 

oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na 

dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 2 minut; 

5. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole 

i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osobie 

upoważnionej wskazanej w niniejszym wniosku; 

6. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego 

z przewoźnikiem. 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ), 

zwanego dalej „RODO” informuje się, że:  

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Gmina 

Wierzbno reprezentowana przez Wójta Gminy Wierzbno. Adres Gminy Wierzbno: 

Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno , tel. 25 793 44 95. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym należy się kontaktować pod 

adresem e-mail: iodwierzbno@interia.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań 

publicznych gminy, określonych m. in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 

archiwizacji wynikającymi z regulacji prawnych (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jednolitego rzeczowego wykazu akt 

dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy  

i związki) Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 

dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Każda osoba z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa ma prawo: dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na 

jego adres Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno, drogą elektroniczną kierując korespondencję na 

adres: iodwierzbno@interia.pl lub przez EPUAP.  

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków 

nałożonych przez przepisy prawa na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Wierzbno 

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych 

przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. W sytuacji dobrowolności 

podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y. 

Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem 

złożonego wniosku bez rozpatrzenia. 
 

 

 

 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się…………………............................................. 
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