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Krapkowice, dnia ……….…….. 

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

 

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

 

……………………………………………..                     
                          (telefon kontaktowy)  

     
       Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach 

ul. Kwiatowa 7 

                                                          47-300 Krapkowice 

 

Wniosek o bezpłatny dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka  

 

rewalidacyjno-wychowawczego* w roku szkolnym ………………. 

 
 
Wnioskuję o organizację przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach bezpłatnego dowozu ucznia do  

 

przedszkola/ośrodka w roku szkolnym ………………/……………..  

 

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące transportu dziecka: 

 

 Czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim?      Tak   /   Nie 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

 

1. Nazwisko i imię dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Adres zamieszkania dziecka ( ulica, nr domu/mieszkania, kod miejscowość) 

 

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

 

4. Nazwa i adres przedszkola/ szkoły/ośrodka do którego uczęszczało dziecko 

( dokładny adres jednostki oświatowej oraz klasa do której będzie uczęszczał uczeń): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Okres dowożenia do przedszkola/ szkoły/ ośrodka: 

 

od……………………………………………..do …………………………………………………………… 

( data rozpoczęcia i zakończenia dowozu w danym roku szkolnym) 

 

 

3. Rezygnacja z dowozu dziecka. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach  w formie  

 

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

 

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

 

 

4. W załączeniu : oświadczenie rodzica opiekuna dziecka : 

 

Lp. Nazwa załącznika ** 

1 oświadczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka  

2 oświadczenie aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego  

 

3 oświadczenie aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wystawione 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

 

4 potwierdzenie przyjęcia/ uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka, wydane przez 

dyrektora placówki 

 

 

 

Oświadczam, że: 

 

a) Wszystkie dane podane we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 

prawdy na podstawie art. 65 Kw., 

 

b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 

organizacją dowozu uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  

1997r o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 1781). 

 

 

 

 

 
Krapkowice, dnia …………………………….. ……………………………………………………….…. 

                                                      / czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego / 

 

 
*  niepotrzebne skreślić  

** dołączone do wniosku dokumenty zaznaczyć  x 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

podpis pracownika przyjmującego wniosek 



3 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art.13 RODO) 

dowóz uczniów niepełnosprawnych 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) - dalej RODO  

informujemy, że: 

 
1)   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne Centrum Usług Wspólnych z                  

siedzibą w Krapkowicach przy Kwiatowej 7, adres e-mail: gcuw.sekretariat@krapkowice.pl,                 

tel.77 4749215. 

 

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach 

możliwy jest pod numerem  tel.: 504556073 lub adresem e-mail: karol.trinczek@trisystems.eu 

 

3)  Dane osobowe są przetwarzane do zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego  transportu i 

opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice 

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe ( Dz.U. z  2019r.,poz.2248 ), zgodnie z art.6 

ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. b (Rodo) 

 

4) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wyłącznie upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 

5) Dane osobowe  będą przechowywane przez okres  ustalony rozporządzeniem w sprawie instrukcji 

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

działania archiwów zakładowych dla organów gmin. 

 

6)  Przysługuje  Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich  

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

7) Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

8)  Podanie danych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym w związku z ustawą z dnia 14 

grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. Nie podanie danych uniemożliwi rozpoczęcie lub prowadzenie sprawy i 

może skutkować nie uzyskaniem pomocy. 

 
 

 
Krapkowice, dnia …………………………….. ……………………………………………………….…. 

                                                      / czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego / 
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