ZARZĄDZENIE NR 28/2020
WÓJTA GMINY KAMIENNIK
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych przez Gminę Kamiennik

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.)), zarządza się co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa sposób zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych
przez Gminę Kamiennik.
§ 2.
1. Warunkiem objęcia dziecka/ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym przewozem zorganizowanym do
przedszkola, szkoły albo ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającym realizację
wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki, oraz zorganizowanym przewozem powrotnym do miejsca zamieszkania
dziecka/ucznia, następuje na podstawie wniosku wraz z wymaganymi do niego załącznikami, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego
ucznia niepełnosprawnego.
2. Wniosek o przewóz zorganizowany należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik
najpóźniej do 31 maja roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok szkolny objęty
wnioskiem.
3. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust.
2.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 28/2020
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 24 marca 202 r.

WÓJT GMINY KAMIENNIK
UL. 1 MAJA 69
48-388 KAMIENNIK

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE BEZPŁATNEGO, ZBIOROWEGO PRZEWOZU UCZNIA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO I Z PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PRZEZ GMINĘ KAMIENNIK
1. Wnioskodawca nazwisko i imię
a.

Adres zamieszkania
wnioskodawcy

b.

Seria i numer
dowodu osobistego

c.

Telefon kontaktowy*

d.

Adres e-mail*

ulica, nr domu/
mieszkania
kod pocztowy,
miejscowość

2. Nazwisko i imię dziecka
a.

Data i miejsce urodzenia dziecka

b.

Adres zamieszkania dziecka

3.
Placówka,
do której
będzie
dowożone
dziecko

ulica, nr domu/
mieszkania
kod pocztowy,
miejscowość

Nazwa placówki
(wskazująca na etap edukacyjny –
przedszkole, szkoła podstawowa
itd.)

Adres placówki

ulica, nr
domu/mieszkania
kod pocztowy
miejscowość

Klasa/ oddział

4. Okres przewożenia
dziecka do placówki
5. Trasa przewozu dziecka:
* zaznaczyć właściwe wpisując TAK
w odpowiednią rubrykę

od dnia
do dnia
z miejsca zamieszka do placówki i z powrotem

*

tylko z miejsca zamieszkania do placówki

*

tylko z placówki do miejsca zamieszkania

*

6. Dodatkowe informacje istotne przy
organizacji przewozu:
np. poruszanie się na wózku, korzystanie z
internatu, samodzielność, porusza się o
kulach, dodatkowe informacje o zdrowiu,
potrzebach i zachowaniu ucznia

*- nie obowiązkowo

Kamiennik, dn. …………………………….

……………………………….
podpis Wnioskodawcy

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM WYMAGANE DOKUMENTY
1) Ksero aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie
….…………………………………………………..….(np. kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczych itd.), wydane dnia ………………………………., ważne do dnia…………………(data)
lub ukończenia etapu edukacji …………………………………………………………………….
(przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej itd.)
2) Zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające przyjęcie do niej dziecka/ucznia niepełnosprawnego
lub kontynuację przez niego nauki/ wychowania przedszkolnego, z informacją o terminach i godzinach pracy
placówki oraz okresów przerw wynikających z kalendarza roku szkolnego(ferii, wakacji) i dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3) Inne,

jakie:

……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….
Podpis Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
1) Wyrażam zgodę na zapewnienie bezpłatnego, zbiorowego przewozu mojego dziecka do i z placówki
oświatowej przez przewoźnika wybranego prze Gminę Kamiennik.
…………………………………………….
Podpis Wnioskodawcy

2) Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania Wójta Gminy Kamiennik o wszelkich zmianach mających
znaczenie dla organizacji zbiorowego przewozu, takich jak np.: zmiana miejsca zamieszkania czy zmiana
adresu placówki wskazanej we wniosku lub zmiana placówki, zmiana dni pracy placówki oświatowej,
okresów przerw w pracy placówki i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
…………………………………………….
Podpis Wnioskodawcy

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w niniejszym wniosku danych osobowych w
bazie Urzędu Gminy Kamiennik w celu zwrotu kosztów przewozu mojego dziecka. Oświadczam, że cel
przetwarzania danych jest mi znany i jestem świadoma/-y faktu, że przysługuje mi prawo dostępu
do treści ww. danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania
ich przetwarzania.
…………………………………………….
Podpis Wnioskodawcy

4) Wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
...……………………………………

Podpis Wnioskodawcy

UPOWAŻNIENIE RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

Upoważniam do odbioru mojego dziecka od przewoźnika, podczas mojej nieobecności, następujące
osoby:
1) ……………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
Podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych w Urzędzie Gminy Kamiennik jest Wójt Gminy
Kamiennik, którego siedzibą jest Urząd Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Kamienniku: iod.urzad.kamiennik@netkoncept.com lub
listownie na adres: Urząd Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik.
3. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku gminy w sprawie zapewnienia
bezpłatnego, zbiorowego przewozu ucznia niepełnosprawnego do i z placówki oświatowej przez Gminę Kamiennik.
W przypadku niepodania danych osobowych względem ww. wytycznych, nie będzie możliwe rozpoczęcie procedury
związanej z rozpatrzeniem wniosku.
4. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich i Państwa dziecka danych osobowych,
2) sprostowania swoich i Państwa dziecka danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych swoich i Państwa dziecka;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych swoich i Państwa dziecka;
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie
danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.

Podanie przez Panią/Pana i Państwa dziecka danych osobowych jest wymogiem ustawowym

9.

Pani/Pana i Państwa dziecka dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

Wyrażam zgodę na archiwizowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powyższą klauzulą.
Wnioskujący:
………………..…………………………………………
Imię i nazwisko
Data …………………….Podpis………………………...

