
ZARZĄDZENIE NR 42/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo  z dnia 19 lipca 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dowozu dzieci / uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo do najbliższego przedszkola/ szkoły/ 
ośrodka.

Na podstawie  art. 32 ust.6 , art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 
z 2018 poz. 996 ), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 
z 2019  poz.506 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór wniosku o dowóz  dziecka/ ucznia niepełnosprawnego do 
przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym ……./……. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się wzór wniosku o dowóz indywidualny dziecka/ ucznia niepełnosprawnego do 
przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym ……/…… stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się wzór wniosku w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego 
do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym ……./……. środkami komunikacji publicznej stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lipca 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dowozu dzieci/ uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Czerniejewo do najbliższego przedszkola/ szkoły/ośrodka 
zmienionego Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 04 kwietnia 2018 r. 
pozostają bez zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Szymanek
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 czerwca 2019 r.

.............................................................., ...........................

miejscowość                                       data

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

    imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

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

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

adres zamieszkania

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

numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego 

Wniosek o dowóz dziecka / ucznia⃰ niepełnosprawnego do przedszkola/ szkoły/ ośrodka⃰
w roku szkolnym ........../ ........... .

Zwracam się z prośbą o zapewnienie mojemu dziecku ..............................................................................

imię i nazwisko dziecka

ur. ........................................... zamieszkałemu...........................................................................................

data urodzenia                                                                           adres zamieszkania

w terminie od ..................................... do ..........................................

transportu zbiorowego
na trasie dom - placówka oświatowa; placówka oświatowa - dom.

W roku szkolnym .............. / .................. moje dziecko będzie uczęszczało do
...................................................................................................................................................................................

........................................nazwa i adres przedszkola / szkoły / ośrodka⃰

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

I.  Dodatkowe informacje o dziecku ( informacja dotycząca rodzaju niepełnosprawności dziecka ):

- czy dziecko porusza się samodzielnie czy na wózku, czy potrzebny jest odpowiedni fotelik,

- dodatkowe informacje o potrzebach i zachowaniu dziecka niezbędne podczas korzystania z dowozu 
zbiorowego uczniów niepełnosprawnych

.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................II. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dowóz zbiorowy przez 
wybranego przewoźnika i upoważnienie do odbioru dziecka od opiekuna przy dowozach:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na dowóz mojego dziecka do przedszkola / szkoły / ośrodka i z 
powrotem przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Czerniejewo. Jednocześnie upoważniam do odbioru dziecka od opiekuna przy 
dowozach - podczas mojej nieobecności - następujące osoby:
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.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu

i biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka.

III. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo 
z siedzibą               w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, e-mail: 
iod@lesny.com.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 
art. 6 ust. 1 lit c RODO. Szczegółową podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami), nakładającej obowiązek 
dowozu uczniów niepełnosprawnych. 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie 
stosownych umów zawartych z Gminą Czerniejewo.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
przez Administratora.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 
danych. Prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych w RODO.

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, w tym profilowaniu."

IV. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

V. Rezygnacja z dowozu dziecka.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Czerniejewie w formie pisemnej o rezygnacji z dowozu mojego dziecka do wyżej wymienionego 
przedszkola /  szkoły / ośrodka w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

Zasady transportu zbiorowego:

1. Usługa dowozu do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika wybranego 
w drodze przetargu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 
z 2015 r. z poz. 2164 ze zm. ), przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

2. Dowóz dzieci / uczniów odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie 
z kalendarzem roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( nie dotyczy zajęć 
pozalekcyjnych ).

3. Dowóz dzieci / uczniów jest organizowany w grupach kilkuosobowych i do różnych miejsc na trasie dom 
- placówka oświatowa oraz placówka oświatowa - dom.

4. Dowóz odbywa się w ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego 
pomiędzy dyrektorem szkoły, rodzicem / opiekunem prawnym a przewoźnikiem i opiekunem przy dowozach. 
Dowóz ustala się na podstawie tygodniowego  / stałego planu zajęć.
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5. Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu pomiędzy 
dyrektorem  szkoły, rodzicem / opiekunem prawnym a przewoźnikiem i opiekunem przy dowozach.

6. Dziecko / uczeń wraz z rodzicem / opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do 
oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem i opiekunem przy dowozach. Pojazd 
oczekuje na dziecko w drodze do przedszkola/ szkoły / ośrodka maksymalnie 5 minut.

7. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w przedszkolu / szkole / 
ośrodku i po odwiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica / opiekuna prawnego lub osobie 
upoważnionej wskazanej we wniosku.

8. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z opiekunem 
przy dowozach.

⃰niepotrzebne skreślić

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

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załączniki do wniosku:

- kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ( dotyczy uczniów szkół 
ponadpodstawowych )

- kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

- kserokopię skierowania ucznia do kształcenia specjalnego ( dotyczy szkół i ośrodków specjalnych )

- zaświadczenie z przedszkola / szkoły/ ośrodka o realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, 
o realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego / obowiązku nauki.

Adnotacja osoby prowadzącej sprawę ( sposób realizacji wniosku ):

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

czytelny podpis prowadzącego sprawę 

........................................................, ..............................

 miejscowość                                   data
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 czerwca 2019 r.

.............................................................., ...........................

miejscowość                                       data

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

    imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

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

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

adres zamieszkania

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

numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego 

Wniosek o dowóz indywidualny dziecka/ ucznia niepełnosprawnego* do przedszkola/ szkoły/ośrodka* 
w roku szkolnym ........./ ...........

Proszę o powierzenie mi transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

................................................................................imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, miejsce 
zamieszkania

w terminie od .................................................... do ..................................................................................

W roku szkolnym ........ / .......... uczęszcza do:

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

..........................................................................................................................................................................
.................................................pełna nazwa i  adres przedszkola / szkoły / ośrodka⃰

Dziecko dowożone jest rodzica / opiekuna prawnego:

..........................................................................................................................................................................
.................................................imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

zamieszkałego: ...........................................................................................................................................

adres zamieszkania

będącego właścicielem / współwłaścicielem samochodu: marka ..............................................................

numer rejestracyjny: 
..............................................................................................................................................................................
.....

Nr polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej ( OC 
).....................................................................................................

Nr polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków ( NW 
)....................................................................................................

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

czytelny podpis  rodzica / opiekuna prawnego

I. Ochrona danych osobowych.  

1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo 
z siedzibą                  w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo.
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2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, e-mail: 
iod@lesny.com.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 
art. 6 ust. 1 lit c RODO. Szczegółową podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami), nakładającej obowiązek 
dowozu uczniów niepełnosprawnych. 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie 
stosownych umów zawartych z Gminą Czerniejewo.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
przez Administratora.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 
danych. Prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych w RODO.

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna,  że 
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, w tym profilowaniu."

II. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

III. Rezygnacja z dowozu dziecka.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w formie 
pisemnej                           o rezygnacji z indywidualnego dowozu mojego dziecka do wyżej 
wymienionego przedszkola /  szkoły / ośrodka⃰ w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

IV. Informacja o nieobecności dziecka na zajęciach przedszkolnych / szkolnych

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w formie 
pisemnej                           o nieobecności dziecka na zajęciach przedszkolnych / szkolnych⃰ trwającej 
dłużej niż 1 miesiąc ( zgłoszenie następuje w terminie 3 dni ).

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

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

⃰niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:

- kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ( dotyczy uczniów szkół 
ponadpodstawowych )

- kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub                       o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

- kserokopię skierowania ucznia do kształcenia specjalnego ( dotyczy szkół i ośrodków specjalnych )

- zaświadczenie z przedszkola / szkoły/ ośrodka o realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, 
o realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego / obowiązku nauki.

- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Adnotacja osoby prowadzącej sprawę ( sposób realizacji wniosku ):
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.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.

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

czytelny podpis prowadzącego sprawę

........................................................, ..............................

miejscowość                               data
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 czerwca 2019 r.

.............................................................., ...........................

miejscowość                                       data

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

    imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

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

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

adres zamieszkania

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

numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego 

Wniosek o w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka/ ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/ 
szkoły/ośrodka⃰ w roku szkolnym ........... / ............. środkami komunikacji publicznej.

Proszę o zwrot kosztów dowozu mojego niepełnosprawnego dziecka:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

................................................................................imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, miejsce 
zamieszkania

w terminie od .................................................... do .................................................................................

środkami komunikacji publicznej po opieką: ...........................................................................................

imię i nazwisko

W roku szkolnym ........ / .......... uczęszcza do:

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

..........................................................................................................................................................................
.................................................pełna nazwa i  adres przedszkola / szkoły / ośrodka⃰

Trasa przejazdu od ............................................. do ....................................................................

od ............................................. do ....................................................................

czytelny podpis  rodzica / opiekuna prawnego

I. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo 
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, e-mail: 
iod@lesny.com.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 
art. 6 ust. 1 lit c RODO. Szczegółową podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami), nakładającej obowiązek 
dowozu uczniów niepełnosprawnych. 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie 
stosownych umów zawartych z Gminą Czerniejewo.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
przez Administratora.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 
danych. Prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych w RODO.

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, w tym profilowaniu."

II. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

III. Oświadczenie dotyczące upoważnienia do sprawowania opieki nad dzieckiem podczas dowozu

Upoważniam do sprawowania opieki nad moim dzieckiem - w przypadku gdy nie będę mógł osobiście 
sprawować opieki - w czasie dowozu środkami komunikacji publicznej następujące osoby: 

..........................................................................................................................................................................
.................................................imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego

IV. Rezygnacja z dowozu dziecka.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w formie 
pisemnej                            o rezygnacji z dowozu mojego dziecka środkami komunikacji publicznej 
do wyżej wymienionego przedszkola /  szkoły / ośrodka⃰ w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

V. Informacja o nieobecności dziecka na zajęciach przedszkolnych / szkolnych

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w formie 
pisemnej                            o nieobecności dziecka na zajęciach przedszkolnych / szkolnych⃰ trwającej 
dłużej niż  1 miesiąc ( zgłoszenie następuje w terminie 3 dni ).

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

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

⃰niepotrzebne skreślić
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Załączniki do wniosku:

- kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ( dotyczy uczniów szkół 
ponadpodstawowych)

- kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub                        o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

- kserokopię skierowania ucznia do kształcenia specjalnego ( dotyczy szkół i ośrodków specjalnych )

- zaświadczenie z przedszkola / szkoły/ ośrodka o realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego,  
o realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego / obowiązku nauki.

Adnotacja osoby prowadzącej sprawę ( sposób realizacji wniosku ):

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

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

czytelny podpis prowadzącego sprawę

........................................................, ...............................

             miejscowość                                   data
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