
Załącznik Nr 2 do zarządzenia 
Nr 210/2019 Wójta Gminy Wierzchosławice 

z dnia 30 września 2019 r. 

Urząd Gminy Wierzchosławice
                         33-122 Wierzchosławice 550

              Referat Edukacji, Kultury i Sportu

Wnioskodawca  …………………………………………………………………………
      ( imię i nazwisko)

adres zameldowania   ……………………………………………………………………………
                     (miejscowość, kod pocztowy, nr)

*adres do korespondencji  …………………………………………………………………………..
                                                                                 (jeżeli jest inny niż podany wyżej)
 
*telefon  …………………………………………………………………………..

         ( stacjonarny, komórkowy)

WNIOSEK 

w sprawie dowozu ucznia  do  przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej1

w roku szkolnym …../…...

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zwracam się z wnioskiem o2: 

□ zwrot kosztów ucznia do szkoły/oddziału przedszkolnego/przedszkola własnym pojazdem

□  zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/ oddziału przedszkolnego/przedszkola środkami 
komunikacji publicznej

mojego dziecka: …………………………………………………………………………. ur. …………………………………………………
        ( imię i nazwisko) ( dd-mm-rrrr)

zamieszkałego: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, kod pocztowy, nr)

uczęszczającego do: …………………………………………………………………………………………………………………………....

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

...............................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły oraz klasa, do której uczeń uczęszcza)

1 Niewłaściwe skreślić
2 Właściwe zaznaczyć znakiem X



Dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku:

1) w przypadku zapewnienia przez rodzica dowozu dziecka własnym środkiem transportu:
a) liczba kilometrów na trasie dom- szkoła/ przedszkole/oddział przedszkolny-dom)

……………………………………………………………………………………………………………………………
2) w przypadku zapewnienia przez rodzica dowozu dziecka własnym środkiem transportu lub 

środkami komunikacji publicznej:
a) numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zwrotu środków oraz dane 

właściciela rachunku: ……………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wierzchosławice, dnia ……………………………………. ………………………………………………………………………
       podpis wnioskodawcy (rodzica)

ZAŁĄCZNIKI:  
1. Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia do placówki w danym roku szkolnym, którego dotyczy dowóz. 
2.  Kopia dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczeniowej samochodu, którym dziecko będzie dowożone – w 
przypadku zapewnienia przez rodzica dowozu dziecka własnym środkiem transportu. 
3. Inne dokumenty: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..

Uwagi:

 Wniosek należy złożyć do urzędu Gminy Wierzchosławice
 Podanie przez Panią/Pana adresu do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) oraz numeru telefonu 

kontaktowego jest dobrowolne, jednakże podanie tych danych może znacznie przyspieszyć realizację wnioskowanej 
czynności/zadania/usługi. Przetwarzanie przez Urząd Gminy  Wierzchosławice podanego adresu do korespondencji i numeru 
telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody, którą można cofnąć w dowolnym czasie. Jednakże cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku



ciążącego na administratorze, dowóz ucznia do szkoły.
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Wójt Gminy Wierzchosławice 
Siedziba: 33-122 Wierzchosławice 550;
 e-mail: ug@wierzchoslawice.pl; 
tel: 14 631 90 12

DANE KONTAKOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Siedziba: 33-122 Wierzchosławice 550
 email:  iod@wierzchoslawice.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja 
wniosku w sprawie dowozu ucznia do szkoły. Pani / Pana 
dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego wynikającego z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust..1, 2 i 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane  osobowe nie będą  przekazywane do 
państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach 
dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy 
Wierzchosławice  w formie papierowej i elektronicznej na 
podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych wyżej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana 
danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo 
ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, Tel.: 
22 531 03 00, fax .: 22 531 03 01, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże w celu rozpatrzenia wniosku w 
sprawie dowozu ucznia do szkoły/przedszkola jest 
niezbędne.

INFORMACJA O PROFILOWANIU ORAZ 
ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym 
sposobom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą też 
podlegać profilowaniu.

mailto:ug@wierzchoslawice.pl

