
Załącznik nr 1 

 

………………………, dnia …………………r. 

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

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

Tel. kom: …………………………. 

Urząd Gminy Jastrzębia 

Jastrzębia 110 

26-631 Jastrzębia 

 

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

w roku szkolnym ……………………. 

 

Zwracam się z prośbą o zapewnienie mojemu dziecku: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………  

bezpłatnego transportu zbiorowego  i opieki w czasie dowozu 

na trasie dom – ………………………………………………………………………….……………………………….. 

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

(nazwa i adres placówki  oświatowej 

– dom  

Wiek dziecka …………………………………………………………………………… 

Rodzaj niepełnosprawności ………………………………………………………………………………………………………… 

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 zachowuję się podczas jazdy samochodem, 

- dodatkowe informacje o potrzebach i zachowaniach dziecka niezbędne podczas korzystania 
z dowozu zbiorowego dzieci/uczniów niepełnosprawnych 

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

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

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

Uzasadnienie dowozu dziecka do niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka: 

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

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

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

 



II. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest 
Wójt Gminy Jastrzębia; dane adresowe: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych  poprzez: email: rodo@jastrzebia.pl lub pisemnie na adres Administratora 
danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przetwarzane w celu 
realizacji obowiązków ustawowych Gminy Jastrzębia, związanych z organizowaniem dowozów uczniów 
niepełnosprawnych oraz zasad zwrotów kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół lub 
ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przetwarzanie danych jest 
więc niezbędne do wykonywania wymienionego zadania realizowanego w interesie publicznym i w 
ramach powierzonej władzy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą prawną przetwarzania są: 
a) przepisy ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego oraz wydanych na 

ich podstawie przepisów wykonawczych oraz innych przepisów prawa; 
b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ; 
c) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane 

niż wynikające z przepisów prawa. 
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna  osobowe będą przechowywane 

przez okres realizacji zadania oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej 
ze świadczeniem tego rodzaju pomocy, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna nie trafią poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 
córki/syna, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie,      w 

jakim Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna są przetwarzane na podstawie 
zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych 

osobowych Pani/Pana córki/syna ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację –  w przypadkach, 
gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu; 

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 
córki/syna, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to 
przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana 
zgody; 

g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO) 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest 
wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przyznawania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na 
podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne. 

9. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana córki/syna  na podstawie przepisów prawa 
mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub uprawnionym organom. 

 

 

 

 

mailto:rodo@jastrzebia.pl


III. Rezygnacja z dowozu dziecka. 

Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy Jastrzębia w formie pisemnej lub 
telefonicznej o rezygnacji z dowozu mojego dziecka do  wyżej wymienionego przedszkola/szkoły/ 
ośrodka* w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji. 

 

Zasady dotyczące transportu zbiorowego: 

1. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie 
z kalendarzem 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 5 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. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………….………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Załączniki: 

1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. 
2. Kserokopia aktualnego orzeczenia z 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 roku szkolnym 

……………….………….. roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. 
 

 


