Dane wnioskodawcy:
(rodzica, opiekuna prawnego)

……………………………………………………
imię i nazwisko

…………………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………
adres zamieszkania
……………………………………………………
numer telefonu

Wójt Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
WNIOSEK
W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
DO PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY/ OŚRODKA*

I.

Występuję z wnioskiem o* :
1)

zapewnienie mojemu 6-letniemu niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do najbliższego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/
wychowania

przedszkolnego*,

umożliwiającego

mu

realizację

obowiązku

rocznego

innej formy
przygotowania

przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego mu udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
2)

zapewnienie mojemu niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższej szkoły

lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego

mu realizację obowiązku

szkolnego lub obowiązku nauki
Uwaga:

Do

najbliższej

szkoły

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej

mogą

być

dowożeni

tylko

uczniowie

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 21. rok życia.

na okres: od …………………… do ………………………
*

podkreślić właściwe,

II. Dane dziecka, którego dotyczy dowóz :
1) Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………..
2) Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………..
3) Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………..……
4) Przedszkole, szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, do którego skierowano ucznia (nazwa
i dokładny adres)
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
III. Dokumenty dołączone do wniosku :
1) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/
o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

2) skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków
specjalnych),
3) potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub

placówki.

Oświadczenie wnioskodawcy :
Oświadczam, że :
1) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
2) wskazane we wniosku przedszkole, szkoła, ośrodek jest najbliższą placówką, w której moje
dziecko może realizować obowiązek szkolny i nauki.

niepełnosprawne

..…………………………………
data i czytelny podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Czernica, z siedzibą w
Czernicy, przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica
Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.

listownie: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica;
przez elektroniczną skrzynkę podawczą: link dostępny na stronie
www.bip.czernica.pl
telefonicznie: 71 726 57 00
poprzez adres e-mail: czernica@czernica.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo
skontaktować poprzez adres e-mail: iod@czernica.pl

Cele i podstawa prawna
przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do zwrotu kosztów dowozu
dziecka niepełnosprawnego przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Okres przechowywania
danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, w tym również realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa.

Prawa osób, których dane
dotyczą

Przysługuje Państwu:
1.
2.
3.

4.
5.
Informacja o wymogu
podania danych

prawo dostępu do danych;
prawo do sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia
prawa do zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica/opiekuna
prawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka.

