
…….………………………….     ………………………………….…. 
      (imię i nazwisko)       (miejscowość, data) 

 

………………………………… 
(numer PESEL, proszę o podanie tylko 
w przypadku realizacji dowozu samochodem prywatnym) 

 

………………………………… 

    (adres zamieszkania) 

 

………………………………… 

      (numer telefonu)     Dyrektor 

Centrum Usług Wspólnych 

w Grodzisku Wielkopolskim 

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D 

62-065 Grodzisk Wielkopolski 

 
 

W N I O S E K  
w sprawie dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego 

 do przedszkola / szkoły / ośrodka 

Występuję z wnioskiem o:  

a) zwrot kosztów dowozu dziecka / ucznia i rodzica prywatnym samochodem na trasie: 

 miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania i z powrotem 

 miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce pracy rodzica i z powrotem 

 

b)  objęcie mojego dziecka dowozem zorganizowanym  

 
I.  Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 
 
1. Nazwisko i imię dziecka / ucznia: 

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

2. Data urodzenia dziecka / ucznia: 

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

3. Adres zamieszkania dziecka / ucznia: 

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

4. Czy dziecko / uczeń porusza się na wózku inwalidzkim?          tak        nie     

 

5. Przedszkole / szkoła / ośrodek, do którego dziecko / uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczał – 

pełna nazwa: 

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

 
Klasa…………..…      Rok szkolny …………/………… 



6. Dodatkowe informacje o dziecku, niezbędne do właściwego sprawowania opieki w czasie 
przewozu: 
…....................................................................................................................................................

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

 

II.   Dane o miejscu pracy rodzica w przypadku, gdy rodzic łączy dowóz dziecka z dojazdem 

do pracy: 

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

Dokumenty dołączone do wniosku (kopia)*: 
 

Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych  

 

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie / uczęszczanie dziecka / ucznia do 
przedszkola / szkoły / ośrodka 

 

Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym realizowany będzie 
przewóz (w przypadku realizacji dowozu samochodem prywatnym) 

 

Inne dokumenty:   

* powyższe dokumenty dołączamy w przypadku wygaśnięcia orzeczeń dołączonych w roku ubiegłym.  

 
 

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. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych  z siedzibą w Grodzisku Wlkp.  (62-

065) przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 23d. Z administratorem można skontaktować się mailowo: 

sekretariat@cuwgrodzisk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl . 
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia 

niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, na podstawie 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 

informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.cuwgrodzisk.plw zakładce 

„RODO”.  

 
 
 
 
……………........................                                            ................................................. 
(miejscowość, data)       (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

mailto:sekretariat@cuwgrodzisk.pl
mailto:iod@grodzisk.wlkp.pl
http://www.cuwgrodzisk.pl/

