
 

…………………………………………                             Krapkowice, dnia……………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna )  

 

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

 

………………………………………..  
(numer telefonu )  

 

Gminne Centrum Usług 

Wspólnych w Krapkowicach  

ul. Kwiatowa 7 

47-300 Krapkowice  

 

 

WNIOSEK 

 

w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego 

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

Występuję z wnioskiem o:  

 

□ objęcie dziecka/ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym dowozem zorganizowanym 

przez Gminę Krapkowice 

□ zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/opiekuna 

prywatnym samochodem osobowym 

□ zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica/opiekuna 

środkami komunikacji publicznej 

* właściwe zaznaczyć znakiem x 

 

 

I. Dane dziecka/ucznia:  
 

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

Imię i nazwisko 

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

Data i miejsce urodzenia 

 

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

 

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

Adres zamieszkania 

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

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

Pełna nazwa oraz adres przedszkola/szkoły /ośrodka, do którego dziecko/uczeń będzie 

uczęszczał 

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

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

Dodatkowe informacje o potrzebach i zachowaniu dziecka/ucznia np. dziecko/uczeń porusza 

się o kulach, na wózku inwalidzkim, jest agresywne itd. 



Punkt II należy wypełnić w przypadku zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia 

niepełnosprawnego i rodzica/opiekuna prywatnym samochodem osobowym 
 

II. Informacje dotyczące pojazdu oraz trasy, którą dowożone będzie dziecko/uczeń w przypadku 

kiedy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.  
 

1. Marka samochodu  

2. Model samochodu  

3. Numer rejestracyjny samochodu  

4.Silnik samochodu napędzany jest: a) benzyną  

b) olejem napędowym 

c) gazem LPG1 
 

(właściwe zaznaczyć) 

5. Średnie zużycie paliwa na 100 km 

samochodu według danych producenta:  

…………………l/ na 100 km 

6. Dowód rejestracyjny  nr………………… z dnia………………. 

wydany przez……………………………. 

…………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

 

a) Pracuję/nie pracuję* zawodowo  

b) Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 

r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212, z 2022r. poz 655 z późn. zm.),  

aktualne ubezpieczenie OC samochodu oraz aktualne badania techniczne na czas 

transportu ucznia. 
 

* właściwe zaznaczyć 

 

Informuję, że: 

 

a) Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania 

do przedszkola, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo 

szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca 

zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem wynosi:……………..km 

b) Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica 

do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa 

w lit. a) wynosi……..…km 

c) Najkrótsza odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka 

(liczba km) wynosi…………..km 

 

                                                           
1 Średnią cenę dla danego typu paliwa ustala na każdy rok szkolny Rada Miejska Gminy Krapkowice w drodze 

uchwały.  



 

Nr rachunku bankowego, na który należy przelać zwrot kosztów dowozu, w przypadku 

gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie (CZYTELNIE): 

                          

 

 

 

...…………………………………. 

   czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

III. Dokumenty dołączone do wniosku:  

 

Lp. Nazwa dokumentu * 

1.  Oświadczenie o stwierdzeniu niepełnosprawności dziecka/ucznia.   

2.  Oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych dziecka/ucznia.  

 

3.  Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko/uczeń będzie 

realizowało w danym roku szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny/nauki  

 

* dołączone do wniosku dokumenty zaznaczyć krzyżykiem 

 

 

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. Ustawa z dnia 20 maja 1971- Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z poźn. zm.). 

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 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U.  

z 2019 r. 1781). 

c) Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Gminnego Centrum Usług 

Wspólnych w Krapkowicach w formie pisemnej o rezygnacji z dowozu mojego dziecka 

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

 

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

     czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 



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  2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655 z późn. zm.), 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 

 

 

……………………………………………………….. 

podpis pracownika przyjmującego wniosek 

mailto:gcuw.sekretariat@krapkowice.pl
mailto:karol.trinczek@trisystems.eu

