
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 120/2020 
Burmistrza Gminy Kozienice 

z dnia 10 sierpnia 2020r. 

Kozienice, …………………. 
…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
…………………………………………………………………….. 
(adres rodzica/opiekuna prawnego) 
 
……………………………………………………………………. 
(nr telefonu kontaktowego) 
 

BURMISTRZ 
Gminy Kozienice 

 

 
W N I O S E K 

w sprawie organizacji przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia z niepełnosprawnością 
 

Występuję z wnioskiem o organizację bezpłatnego dowozu ucznia z niepełnosprawnością do szkoły, 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolne-
go lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego* i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu. 
 
Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

1. Nazwisko i imię ucznia z niepełnosprawnością: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Adres zamieszkania ucznia z niepełnosprawnością (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejsco-
wość): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Dziecko z niepełnosprawnością posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
nr ………………………………… z dnia ……………… wydane przez ……………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
na okres …….…..…..…..……… z uwagi na …………………………………………………………………………………… 
 

4. Nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka, do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczał*, 

dokładny adres: …………………………………………………………………………………….................................... 

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

klasa ……………………………..      rok szkolny ……………/...………… 
 

5. Okres dowożenia ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka* od ……………………… do …….……..…...… 
 

6. Uwagi dotyczące stanu zdrowia ucznia: mające wpływ/znaczenie przy organizacji przewo-

zu/dostosowaniu środka transportu oraz opieki nad uczniem (wypełnia rodzic/ opiekun prawny 

wnioskujący o bezpłatny dowóz) 

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

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

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

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

 
*niepotrzebne skreślić 



Dokumenty dołączone do wniosku:** 
 Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; 
 Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół, przedszkoli 

i ośrodków specjalnych). 
 potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza 

lub będzie uczęszczał oraz oświadczenie dyrektora placówki oświatowej o objęciu lub nieobjęciu 
ucznia kształceniem specjalnym na podstawie art.127 ustawy Prawo oświatowe. 

 Inne dokumenty: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

** dołączony do wniosku dokument zaznaczyć znakiem „x” 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że …………………………………………………………….………..… posiada aktualne orzeczenie 
                                          (imię i nazwisko ucznia) 

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

w dniu ………………………….. o numerze ……………………..…………. , ważne do dnia ………………………… 
 

2. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnio-

nych w złożonych przeze mnie dokumentach oraz wniosku w sprawie dowozu ucznia niepeł-

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

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  dla potrzeb niezbędnych do re-

alizacji procesu organizacji dowozu. 

 

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

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 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.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Kozienice 

Siedziba Administratora: Urząd Miejski, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 71 06, 

iod@kozienice.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

 
*   niepotrzebne skreślić 

 


