
  

 

Dane Wnioskodawcy:     ....................................., dnia..................... 

 

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

imię i nazwisko 

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

.......................................................    Wójt Gminy Niemce 

adres zamieszkania           ul. Lubelska 121 

......................................................        21-025 Niemce 

telefon kontaktowy 

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

seria i numer dowodu tożsamości 

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

wydany przez 

WNIOSEK 

w sprawie dowozu dziecka / ucznia/ ucznia niepełnosprawnego 

do przedszkola, szkoły, lub ośrodka 

 

Proszę o (odpowiednie zakreślić): 

a) objęcie dowozem mojego dziecka/niepełnosprawnego dziecka tj. bezpłatny transport i opiekę w czasie 

przewozu w roku szkolnym ………/……… do najbliższego: przedszkola/szkoły/ośrodka, 

b) zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym ucznia/ucznia niepełnosprawnego i 

jego opiekuna do najbliższego: przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym ………/……… . 

 

I. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko ….............................................................................................................................. 

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

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

Pełna nazwa oraz adres placówki oświatowej, do której będzie uczęszczało dziecko 

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

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

II Odległość – dotyczy zwrotu kosztów dowozu 

Najkrótsza odległość z miejsca zamieszkania do w/w placówki oświatowej wynosi ……....…… km.  

Odległość z domu do pracy rodzica ................. km (jeśli rodzic odwozi dziecko do szkoły w drodze do pracy) 

Powrót do domu po odwiezieniu dziecka do szkoły TAK/NIE 

 

III Dane pojazdu 

Rodzic/opiekun dysponuje samochodem osobowym marki ……………...............……….. o numerze 

rejestracyjnym …………...........…….. rok produkcji: .............. o pojemności skokowej silnika 

………...………. cm3, rodzaj paliwa: ...................... średnie zużycie paliwa wg danych producenta 

............../100 km.   

 

IV. Objęcie dowozem 

Dziecko ma być dowożone do placówki oświatowej (dotyczy uczniów objętych bezpłatnym transportem i opieką w 

czasie dowożenia zorganizowanym przez Gminę): 

a) we wszystkie dni tygodnia (codziennie) 

b) w poniedziałek (wyjazd) i piątek (powrót) 

c) w inne wybrane dni tygodnia (podać jakie) ……........................................………………………… 

 

Czy dziecko porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego? □ TAK □ NIE 

 

1/3 



  

 

 

V. Upoważnienie do odbioru dziecka (dotyczy uczniów objętych dowozem) 

Osobami upoważnionymi do odbioru dziecka od przewoźnika, podczas mojej nieobecności są 

następujące osoby (nie dotyczy dzieci dowożonych przez rodziców indywidualnie, pobierających ryczałt 

za dowóz): 

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

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

Imię i nazwisko   miejsce zamieszkania                   nr dowodu osobistego                                    

nr tel. kontaktowego 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka. 

 

VI. Dokumenty dołączone do wniosku ( dotyczy uczniów niepełnosprawnych): 

1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno -pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 

dziecka, 

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, 

3. Potwierdzenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, lub placówki oświatowej w roku szkolnym 

……../……. 

4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce. (dotyczy tylko szkół lub ośrodków 

specjalnych). 

5. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym uczeń będzie dowożony do szkoły (uczniowie 

niepełnosprawni) 

6. Inne dokumenty (wpisać jakie): 

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

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

Numer rachunku bankowego: ........................................................................................................... 

 

VII. Oświadczenie wnioskodawcy : 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.), że: 

1) wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, 

2) przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą kontrolowane, 

3) posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia 

do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.) (dotyczy dowozu prywatnym samochodem), 

4) zobowiązuje się dostarczyć plan tygodniowy zajęć lekcyjnych w celu uzgodnienia planu dowozu 

możliwie jak najszybciej w danym roku szkolnym. (dotyczy dzieci niepełnosprawnych objętych dowozem 

zorganizowanym przez Gminę), 

5) Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na przystanek autobusu 

szkolnego oraz powrotnej drodze do domu z przystanku. (dotyczy uczniów objętych dowozem zorganizowanym przez 

Gminę). 

 

 

 

........................................................................... 
podpis Wnioskodawcy 
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VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), dalej RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Wójt Gminy Niemce 

ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl 

2. z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować  drogą elektroniczną: iod@niemce.pl 

lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rozpatrzenia 

wniosku w sprawie dowozu dziecka/ucznia/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub 

placówki, a następnie realizacji dowozu i opieki  nad Państwa dziećmi do i z przedszkola/szkoły/placówki 

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;  

4. Państwa dane osobowe zostaną przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Gminą Niemce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest 

Wójt Gminy Niemce, w tym: Gminnemu Ośrodkowi Administracyjnemu Szkół w Niemcach 

oraz przewoźnikowi, 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy 

oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 

6. Podane przez Państwo dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii  

i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

7. Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy  RODO. 

8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest 

równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosku w sprawie dowozu dziecka/ucznia/ucznia 

niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub placówki, a następnie podpisania umowy. 
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