
   Dane wnioskodawcy     Tychy, dn. …………………….………    

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

…………………………………    
(adres zamieszkania)    
   

…………………………………    
    (nr telefonu)    

Dyrektor    

Miejskiego Centrum Oświaty   

al. Piłsudskiego 12                      

43-100 Tychy    

WNIOSEK    

w sprawie przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły  

Występuję z wnioskiem o:     

o organizację przez miasto Tychy bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu ucznia/dziecka do 

szkoły/przedszkola,    

o zwrot kosztów przewozu ucznia/dziecka i rodzica/opiekuna do szkoły/przedszkola pojazdem 

rodzica/opiekuna i z powrotem. 

   

 

Moje dziecko korzysta z wózka inwalidzkiego:          tak          nie           

    

Informacje o dziecku, niezbędne do właściwego sprawowania opieki w czasie przewozu:    

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

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

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

         

Dane szczegółowe, niezbędne do rozpatrzenia wniosku:    

1. Nazwisko, imię ucznia/dziecka:    

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

2. Data i miejsce urodzenia ucznia/dziecka:    

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

3. Adres zamieszkania ucznia/dziecka (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość):    

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

4. Szkoła (w tym klasa) lub placówka, do której dojeżdża uczeń/dziecko (dokładny adres):     

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

5. Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, numer dowodu tożsamości:    

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

6. Adres miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego (ulica, nr, kod, miejscowość, nr telefonu) *: 

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

   

 

 

 



7. Dane dotyczące niepełnosprawności ucznia/dziecka :    

1)   Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia/dziecka   

a) Nr orzeczenia o niepełnosprawności ……………………………………………………………………………   

b) Data wydania ww. orzeczenia…………………………………………………………………………………… 

c) Data obowiązywania orzeczenia („Orzeczenie wydaje się do”) ……………………………………………… 

d) Symbol przyczyny niepełnosprawności ………………………………………………………………………...   

2) Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia/dziecka   

a) Nr orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ………………………….……………………………….. 

b) Data wydania ww. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego …………………………………………  

c) Okres, na jaki obowiązuje orzeczenie (np. na I etap edukacji) ……………………………………………… 

z uwagi na ………………………………………………………………………………………………………… 

8. Załączniki:   

a) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC, NW) pojazdu, którym 

dowożony jest uczeń/dziecko    

b) Inne, jakie……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Uczeń/dziecko dowożone będzie przez rodzica/opiekuna ……..…..............................................................  

legitymującego się dowodem osobistym …………………………..... własnym samochodem – marka 

….................................................. o pojemności silnika …………… cm3 i numerze rejestracyjnym 

…................................................ drogami publicznymi na trasie: 

1) dom – przedszkole/szkoła ** - …….. km 

2) przedszkole/szkoła ** – praca/dom ** - ….… km  

3) praca/dom ** – przedszkole/szkoła ** - ……. km  

4) przedszkole/szkoła ** – dom  - ……. Km 

5) dom – praca - …… km (jeżeli nie wykonywany jest przewóz dziecka do przedszkola/szkoły) 

6) praca – dom - …… km (jeżeli nie wykonywany jest przewóz dziecka do przedszkola/szkoły) 

 

10. Pojazd, o którym mowa w pkt. 10, wg danych producenta zużywa średnio  ……. dm3 / l ** na 100 km gazu 

płynnego/oleju napędowego/benzyny bezołowiowej ** 

*   wypełnić, jeżeli wnioskuje się o indywidualny przewóz ucznia/dziecka pojazdem rodzica/opiekuna w drodze do i z pracy. 

**  niepotrzebne skreślić. 

 

11. Proszę o przekazanie środków pieniężnych z tytułu zwrotu kosztów przewozu ucznia/dziecka na konto  

osobiste numer i nazwa banku:    

        

                                                                                                        

     

   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy:    

    

Oświadczam, że:     

1. Świadoma/y* odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z art 233 §1 Kodeksu 
Karnego oświadczam, że dane podane przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, zgodnie z art. 13 i 14 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) przyjmuję do wiadomości że:   

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem moich danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. DANE 

KONTAKTOWE:  

adres: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12 

e-mail: mco@mco.tychy.pl tel. 32/32-32-400  

fax. 32/32-32-403  

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mco.tychy.pl  

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań oświatowych miasta Tychy 

powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności: uchwała nr XXII/394/16 Rady 

Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie 

„Miejskie Centrum Oświaty w Tychach” i nadania jej statutu, uchwała nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy z dnia 

31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których 

organem prowadzącym jest miasto Tychy, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.  

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Przetwarzanie moich danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia 

przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach obowiązków określonych ww. przepisami prawa albo jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jestem stroną lub do podjęcia 

działań, na moje żądanie, przed zawarciem umowy.  

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanę poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w określonym celu i zakresie.  

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów 

informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane moje dane.  

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Moje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  

2. Po spełnieniu celu, dla którego moje dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 

celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Instrukcji 

Kancelaryjnej Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

VII. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH, NIE POZYSKANYCH OD OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Szkoły i placówki oświatowe w Tychach, rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.  

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH:  

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadam prawo żądania od Administratora:  

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,  

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

3) przenoszenia swoich danych osobowych, 4) usunięcia swoich danych osobowych,  

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto, posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania swoich danych.  

IX. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY  



1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mam prawo nie 

wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.  

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie moich danych do momentu jej wycofania.  

 

 

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE 

PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Podanie przeze mnie danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem 

zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku, do których podania będę  zobowiązana/y.  

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie podam swoich danych, Miejskie Centrum 

Oświaty nie będzie mogło zrealizować zadania ustawowego, co może  skutkować konsekwencjami przewidzianymi 

przepisami prawa.  

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, warunkiem rozpatrzenia wniosku 

lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podam swoich danych, Miejskie Centrum Oświaty nie będzie mogło  

zawrzeć ani wykonać takiej umowy lub rozpatrzyć wniosku.  

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE  

Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.  

XII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

        

    

 

 

 

Tychy, dnia .................................................                                                ………………………..................................    

                (czytelny podpis wnioskodawcy)    

   
 


