
Informacja dotycząca korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez  

Gminę Puck 

 

Osoby uprawnione  

Uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły, ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki są następujące osoby: 

1. Niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym na podstawie art.31 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe – zgodnie z art. 

32 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe. 

2. Niepełnosprawni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych   których 

kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo Oświatowe  

oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością  intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkół ponadpodstawowych 

– zgodnie z art.39 ust. 4, pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe . 

3. Dzieci i młodzież  z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z 

niepełnosprawności jest  niepełnosprawność intelektualna uczęszczającymi do 

ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – 

zgodnie z art.39 ust. 4, pkt 2 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałe na terenie 

Gminy Puck.  

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 

dwóch formach: 

1. Dowozu zbiorowego (ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, 

dokumenty oraz wnioski powinny zostać złożone do 22 czerwca 2018 roku, w ZOPO 

w Gminie Puck.  

2. Dowozu indywidualnego (powierzenie ww. zadania nastąpi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Dyrektorem ZOPO w Gminie Puck. 

Umowa zawierana będzie na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony będzie od 

dnia złożenia wniosku). 

 

Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkół lub przedszkola dla 

dziecka niepełnosprawnego lub dofinansowanie dowozu przysługuje: 

1. Rodzicom dziecka.  

2. Prawnym opiekunom. 

 

W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub prawni 

opiekunowie powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami: 

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 

2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka. 

3. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko 

szkół lub ośrodków specjalnych). 

4. Aktualne zaświadczenie ze szkoły. 

 

Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: 

1. Organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego wskazują 

okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola. Realizacja 

dowozu jest możliwa w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi 

dokumentami. 

 



 

 

Puck, dnia ……………… 

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

………………………………………… 
                            (adres zamieszkana) 

 
                                                                           Wójt Gminy Puck 

                                                                                      

Wniosek 

w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) 

lub przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 
 

Występuję z wnioskiem o: 

1. Organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/ przedszkola 

(placówki). 

2. Zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły / przedszkola (placówek) środkami 

komunikacji publicznej. 

3. Zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły przez rodzica (opiekuna prawnego) własnym 

środkiem transportu. 

Czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim       tak □                nie □ 

Dodatkowe informacje o dziecku, niezbędne do właściwego sprawowania opieki w czasie 

przewozu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

1. Nazwisko i imię ucznia 

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

2. Data i miejsce urodzenia ucznia 

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

3. Adres zamieszkania ucznia  

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

4. Szkoła lub placówka, do której skierowano ucznia (dokładny adres) 

………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego, nr dowodu tożsamości 

………………………………………………………………………………………… 

6. Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego (dokładny adres) 

………………………………………………………………………………………… 

7. Nr konta bankowego 



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

8. Okres świadczonej usługi 

od ........................................ do …………………………. 

 

 

Dokumenty dołączone do wniosku: 

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka 

2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka 

3. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko 

szkół lub ośrodków specjalnych) 

4. Aktualne zaświadczenie ze szkoły 

5. Inne dokumenty 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam że wszystkie dane zawarte we wniosku są poprawne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli zgodnie z ustawą z dnia 24 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz.U.2018  r. poz. 1000 ). 

 
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Wójt Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck. 
2. Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w we wniosku jest udzielenie pomocy socjalnej o charakterze socjalnym.  
3. Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Uchwała Rady Gminy Puck. 
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do 

ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla 
administratora. 

5. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych 
ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

6. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego. 
8. Macie Państwo prawo do: ochrony danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich 

kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz 
powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do 
niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu  danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych Grażyna Kawczyńska 
(iod@gmina.puck.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO. 

 

 

 

 

………………………………………… 
                                                                                                                                                  (Czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

………………………………………… 
                                                                                                                                                                 (telefon kontaktowy)       
 

mailto:iod@gmina.puck.pl

