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

                                                                                                          miejscowość, dnia  
…........................................................ 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
.............................................................. 
 adres zamieszkania  
 
.............................................................. 
telefon kontaktowy  
 

       Wójt Gminy Świeszyno 
Świeszyno 71 
76-024 Świeszyno 

 
        
 

WNIOSEK 
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/placówki 

 
     Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 roku 
o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z póżn. zm.) wnioskuję o zapewnienie 

dowozu i opieki dla dziecka .………………………………....…..……..................................., 

urodzonego ….................…………w ………….......zam. ....…….........................................., 

w okresie od ............................. do ....................... na trasie dom - placówka oświatowa - 

dom.   

Dane adresowe placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko: 

…............................................................................................................................................ 
nazwa szkoły/placówki 

…............................................................................................................................................ 
adres szkoły/placówki 

…................................................................. 
telefon szkoły/placówki 
 

Informacje dotyczące sposobu poruszania się dziecka (proszę podkreślić odpowiednie):  

- porusza się samodzielnie, - porusza się przy pomocy kul, -  balkonika, -  wózka. 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Świeszyno- Urząd Gminy Świeszyno, mający 
siedzibę  w Świeszynie nr 71, 76-024 Świeszyno; 
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922); 
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotowego wniosku 
wynikającego z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.); 
4) moje dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem przekazania na mocy 
przepisów prawa; 
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości realizacji przedmiotowego wniosku; 
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

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

 (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 



Załączniki*: 
 
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka Nr …….........., z dnia ………………........ 
ważne do dnia ……………………………….. 
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka, Nr .........     z dnia ………………….……….ważne do dnia …………………… 
3. Zaświadczenie szkoły potwierdzające realizację obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego/obowiązku szkolnego/obowiązku nauki ze wskazaniem, do której klasy 
uczęszcza. 

 
 

*właściwe wypełnić 
 


