Warszawa, dnia ..………………
………………………………………….
Dane rodzica wnioskującego
(adres zamieszkania, e-mail, telefon)

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

Urząd Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Plac Czerwca 1976 r nr 1
02-475 Warszawa
Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka transportem zbiorowym
do szkoły w roku szkolnym ………………….
Zwracam/y
się
z
prośbą
o
zapewnienie
dowozu
mojemu
dziecku
……………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka/
ur. ………………………………………………………………………….………... ………………
do szkoły…………………………………….…………………………………………….................
/ nazwa i adres szkoły, dzielnica/
…………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………………
/ kod - miejscowość - ulica, nr domu, nr mieszkania/

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
I. Dane rodziców/opiekunów dziecka
...............…………………………………...................................................................................
/imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, tel. kontaktowy/

……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
II. Dodatkowe informacje o dziecku (informacja dotycząca rodzaju niepełnosprawności dziecka, ( czy
dziecko porusza się na wózku, czy samodzielnie, dodatkowe informacje o potrzebach i zachowaniach dziecka,
niezbędne podczas korzystania z dowozu zbiorowego uczniów niepełnosprawnych)

…………………………………………………………..………..................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………
III. Oświadczenie o wyrażenie zgody na dowóz zbiorowy przez wybranego przewoźnika
i upoważnienie do odbioru dziecka od przewoźnika
Oświadczam, że wyrażam zgodę na dowóz mojego dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka
i z powrotem przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez
Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Jednocześnie upoważniam do odbioru dziecka

od przewoźnika - podczas mojej nieobecności - następujące osoby:
…………..……………………………………………………...…………………………...
……………………………………...…………………………………………………………………….
/ imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu /

i biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka.
IV. Informujemy, że:
1. Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika,
wybranego w drodze przetargu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164),
2. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego.
3. Dowóz dzieci odbywa się w grupach kilkuosobowych i do różnych miejsc na trasie dom –
szkoła oraz szkoła – dom.
4. Uczniowie dowożeni są do świetlicy w placówce w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia
szkolne zgodnie z planem - dowiezienie nie wcześniej niż po otwarciu świetlicy w placówkach,
odebranie po ich zakończeniu ze świetlicy szkolnej, bez zbędnego oczekiwania i przed
zamknięciem świetlicy.
5. Ustalony z rodzicami przez przewoźnika optymalny rozkład jazdy podlega zatwierdzeniu przez
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. W trakcie roku szkolnego na wniosek rodzica przewoźnik może dokonać zmiany godzin
dowozu dzieci. Zmiana wymaga zgody rodziców dzieci dowożonych na danej trasie oraz
podlega zatwierdzeniu przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy.
7. Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do
oczekiwania na pojazd, czas i miejsce ustalone z przewoźnikiem.
8. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli od pracownika
szkoły ze świetlicy szkolnej i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/ów,
opiekunów prawnych lub osobie upoważnionej, wskazanej w niniejszym wniosku.
9. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom
nieupoważnionym.

V. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st.
Warszawy, w celu realizacji dowozu dziecka transportem zbiorowym do placówki w zakresie
np: imię, nazwisko, informacje o stanie zdrowia dziecka, adres zamieszkania, nr. tel.
Rodziców i upoważnionych opiekunów.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

…………………………………………………

............................................................................
Załączniki:
- aktualne zaświadczenie ze szkoły
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

