
 

........................................................ 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

…………………………………………….. 

(adres zamieszkania)                                                       

 

…………………………………………….. 

  telefon   Burmistrz Miasta  

   Szprotawy 

 

 

W N I O S E K 

w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola 

w roku szkolnym …./…. 

 

 

I. Występuję z wnioskiem o:* 

a. organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/przedszkola (placówki) i zapewnienie opieki w 

trakcie przejazdu, 

b. zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola (placówki) środkami komunikacji publicznej, 

c. dofinansowanie dowozu ucznia przez rodzica (opiekuna prawnego) własnym środkiem transportu. 

II. Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

 

DANE  NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA WNIOSKU 

1. Imię i nazwisko ucznia  

2. Data i miejsce urodzenia ucznia  

3. Adres zamieszkania ucznia  

4. Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub 

ośrodka, do którego dziecko będzie uczęszczało 

 

 

4. Imię i nazwisko rodzica, opiekuna, opiekuna 

prawnego, numer dowodu tożsamości 

 

 

5.Adres zamieszkania rodzica, opiekuna, 

opiekuna prawnego 

 

6. nr telefonu  rodzica, opiekuna, opiekuna 

prawnego, 

 

7. Okres dowożenia do przedszkola, szkoły lub 

ośrodka (od – do) 

 

8. Szkoła lub placówka, do której skierowano 

ucznia (dokładny adres) 

 

 

  



 

III. Dokumenty dołączone do wniosku:** 

 Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; 

 Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o 

potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

 Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków 

specjalnych). 

 Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły 

lub placówki. 

 Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu** 

 Inne dokumenty 

 

*      dołączony do wniosku dokument zaznaczyć znakiem X 

**    dotyczy dowozu prywatnym samochodem 

***  dotyczy dowozu środkami komunikacji publicznej 

 
 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

1. oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

2. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych  

w złożonych przeze mnie dokumentach oraz wniosku w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego 

do szkoły (ośrodka) lub przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm. Dz. U. z 2018 poz. 1669, Dz. U. z 2019 poz.730)  

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu organizacji dowozu. 

 Integralną częścią wniosku jest klauzula informacyjna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia ………...…    czytelny podpis wnioskodawcy  ………………………..……………… 

 

 

  



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z  ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania 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. z 2019 r., poz. 730) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, pl. 

Kościelny 2, 67-300 Szprotawa, tel. +48 68 413-75-99, e-mail: sekretariat@cuw-szprotawa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie możliwy 

jest pod numerem telefonu  +48 68 413-75-99  lub adresem email : iod@cuw-szprotawa.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000, ze zm. Dz. U. z 2018 poz. 1669, Dz. U. z 2019 poz.730)  dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu organizacji dowozu, oraz ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) w celu realizacji statutowych zadań podmiotu. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadania dla którego 

zostały zebrane oraz ustawowych zadań placówki i przechowywane będą przez okres wskazany 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U z 2019 nr 14 poz.67 ze zm. Dz.U. z 2011 nr 27 

poz.140). 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaniem zadań przez podmiot. 

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.poradyodo.pl/krajowe/ustawa-z-dnia-21-lutego-2019-r.-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-730-9163.html
https://www.poradyodo.pl/krajowe/ustawa-z-dnia-21-lutego-2019-r.-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-730-9163.html
https://www.poradyodo.pl/krajowe/ustawa-z-dnia-21-lutego-2019-r.-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-730-9163.html
https://www.poradyodo.pl/krajowe/ustawa-z-dnia-21-lutego-2019-r.-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-730-9163.html
https://www.poradyodo.pl/krajowe/ustawa-z-dnia-21-lutego-2019-r.-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-730-9163.html


................................................ 

Imię i nazwisko  

 

................................................ 

Miejsce zamieszkania 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

 Oświadczam, że …………………………………………..…. posiada aktualne orzeczenia 

                                           (imię i nazwisko ucznia) 

 o niepełnosprawności wydane przez ……...…………………………………………………… 

w dniu …………….. o numerze ……………………. .  

Orzeczenie wydane jest do …………….…….…… .  

                                                   (data ważności) 

 

 

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica 

(opiekuna prawnego), przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, w celach niezbędnych 

do wykonywania obowiązku gminy w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w 

czasie dowozu ucznia  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm. Dz. U. z 2018 poz. 1669, Dz. U. z 2019 poz.730)  dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu organizacji dowozu. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

 

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

                                                                                 data i podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



................................................ 

Imię i nazwisko  

 

................................................ 

Miejsce zamieszkania 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

 Oświadczam, że …………………………………………..…. posiada aktualne orzeczenia 

                                           (imię i nazwisko ucznia) 

 o potrzebie kształcenia specjalnego o numerze …………………..……. z dnia ……………. wydane 

przez ……...………………………………………………….…………………………  

Orzeczenie wydane jest na okres  …………….…………………………….….…… .  

  

 

 

 

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica 

(opiekuna prawnego), przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, w celach niezbędnych 

do wykonywania obowiązku gminy w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w 

czasie dowozu ucznia  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm. Dz. U. z 2018 poz. 1669, Dz. U. z 2019 poz.730)  dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu organizacji dowozu. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                 data i podpis składającego oświadczenie 

 

 


