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WOJT GMINY
DobrzęńWięiki

7arządzenieNr 0050.1.37.2011

WoJTA GMINYDoBRzEŃ wIelxI
z dnia 29 sierpnia201{roku

w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i terminarza zajęć dotyczących dowozu
ucznia/dzieckańiepełnosprawnego
z orzeczeniemo stopniu niepetn-ospiawnoś
ci oraz
ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształceniaspecja|nego do i ze szkoły lub
przedszkola.
Na podstawieań. ,17 ust' 3a ustawyz dnia 7 września
igg1 r' o systemieoŚwiaty
(. t' Dz' U. z 2004r', Nr 256, poz.2572z pÓŹn' zm.)oraz $ 2, ust.2 UchwałyNr Vl/36/200Ź
Rady Gminy Dobrzeń Wie|kiz dnia 29 marca 2OO7r. w sprawiezasad finansowania
dojazdów uczniów do szkół podstawowychi gimnazjów.prowadzonychprzez Gminę,
zaządzam, co następuje:

s1
1 . Wprowadza się

wzory wniosków W sprawie dowozu ucznialdziecka
niepełnosprawnego
do i ze szkoły|ub przedszko|astanowiącezattącznik
nr 1 i nr 2
do niniejszego Zaządzenia..
2 . Wprowadza się wzór terminaza rozpoczynającegoi kończącego zajęcia
ucznialdzieckastanowiącyzałączniknr 3 do niniejszegoZaządzenia'

s2
Rodzice/prawniopiekunowiesą obowiązaniskładaó corocznie W Gminnym Zespo|e
Ekonomiczno-Adm
inistracyj
nymSzkółw Dobrzeni
u Wielkim:
1. Wypełnione
wnioskiw terminiepopzedzającymnowyrok szkolny,tj.do 30 czenłca,
2. Wypełniony
terminarzdo dnia10 wześniadanegorokuszko|nego'

s3
Wykonanie zarządzenia powieza się DyrektorowiGminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego
Szkółw DobzeniuWielkim.

s4
Tracimoc Zaządzenie Nr 0153141l2o09
WÓjta GminyDobrzeńWie|kiz dnia22.07.2OO9r.

s5
Zarządzeniewchodziw zycie z dniempodpisania.

załączniknr 1 do
ZarządzeniaNr 0050'1.37.201
1
Wójta GminyDobrzeńWie|ki
z ddia29.08.2011t.

WNIOSEK
w spra\iviedowozu do i ze szkoły lub przedszkola uczn.aldziecka
niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopni u niepełnosprawności
(składanydo Gminnego Zespotu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wie|kim
do 30 czenłvca)

Występuję z wnioskiem o organizację bezpłatnegodowozu ucznialdziecka
do i ze szkoltylprzedszko|a
i zapewnienieopiekiw trakcieprzeiażdu.

(miejscowość
idata)

(czytelnypodpis wnioskodawcy)

Dane niezbędnedo rozpatrzeniawniosku:
1. Nazwiskoiimięucznia/dziecka:
2. Dataimiejsce urodzeniaucznialdziecka:
3. Adreszamieszkaniaucznia/dziecka
(uIica,nr domu/mieszkania,
kod,miejscowość):

4' obwód szko|nylpzedszko|ny
ucznialdziecka(nazwajednostkii adres):

5. Szkota|ubp|acówka,do którejskierowanoucznialdziecko
(dokładny
adres):

6' Nazwiskoi imięrodzica|ubopiekunaprawnego:
7. Adreszamieszkaniarodzicalubopiekunaprawnego( ulica,nr domu/mieszkania,
kod,
miejscowość,
numerte|efonu):

telefon kontaktowy

8' okres świadczonej
usługi
/ ewentua|nie
określenie
częstot|iwości:
od dnia

do dnia

9. Sposób poruszaniasię ucznia/dziecka
(wózekinwalidzki,
protezy,o ku|ach,
samodzielnie
itd.)

10'Uwagidotyczące
stanuzdrowiadziecka:

v.

11'Dokumenty
dołączone
do wniosku:
! aktua|neorzeczenieo stopniuniepełnosprawności
ucznialdziecka,
l aktua|neorzeczenieo potzebie kształcenia
specja|nego
ucznia/dziecka,
tr potwierdzeniepzyjęcia pzez szkołę/przedszko|e,
w ktorejuczenldzieckouczęszcza'
12' oświadczenie
wnioskodawcy:

u-

1) oświadczam,
Że jestemświadom
odpowiedzia|ności
karnejz art.233 $ 1 Kodeksu
karnegoza składaniefałszywychzeznań,zgodniez którym..Kto,składajączeznanie
mającesłużyóza dowod w postępowaniu
sądowym|ub w innym postępowaniu
prowadzonymna podstawieustawy,zeznĄe nieprawdę|ub zatĄa prawdę,pod|ega
karzepozbawienia
wo|ności
do lat3'',
2) wyraŻamzgodę na przetwarzaniedanych osobowych zawartych We wniosku
do celów związanychz organizaĄą dowozu uczniowldzieciniepełnosprawnych
do szkółiprzedszko|i,
zgodniez ustawązdnia 29sierpnia1997 rokuo ochronie
(Dz.U. z2002r',Nr 10,1
danychosobowych
,poz.926zpoŹniejszymizmianami)'

(miejscowość
idata)

{r

(czytelnypodpis wnioskodawcy)

załączniknr2 do
ZarządzeniaNr 0050..|37'2011
Wójta GminyDobrzeńWie|ki
z dnia29.08.201
1r

WNIOSEK
w spra{\'iedowozu do i ze szkoły |ub przedszkola ucznialdziecka
niepełnosprawnegoz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
(składanydo Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego SzkÓł w Dobrzeniu Wie|kim do 30 czerwca)

Występuję z Wnioskiem o organizację bezpłatnegodowozu ucznialdziecka
do i ze szkoĘlpzedszko|a
izapewnienieopiekiwtrakciepze1azdu'

(miejscowość
idata)

(czytelnypodpis wnioskodawcy)

Dane niezbędnedo rozpatrzenlawniosku:
1, Nazwiskoiimięucznia/dziecka:
2. Dataimiejsce urodzeniaucznialdziecka:
3. Adres zamieszkaniaucznialdziecka(u|ica,nr domu/mieszkania,
kod,miejscowość):

4. obwód szko|ny/przedszko|ny
ucznialdziecka(nazwajednostkii adres):

5. Szkoła|ubp|acówka,do którejskierowanoucznialdziecko(dokładny
adres):

6. Nazwiskoi imięrodzica|ubopiekunaprawnego:
7. Adreszamieszkaniarodzicalubopiekunaprawnego( ulica,nr domu/mieszkania,
kod,
miejscowość,
numerte|efonu):

.telefon kontaktowy

8. okres świadczonej
usługi
/ ewentualnie
okreś|enie
częstot|iwości:

9. Sposób poruszaniasię ucznialdziecka
(wózekinwaIidzki,
protezy,o ku|ach,
samodzidnie
itd.)

10.Uwagidotyczącestanuzdrowiadziecka:

11.Dokumenty
dołączone
do wniosku:
! aktualneozeczenie o potzebie kształcenia
specja|neg
o ucznialdziecka,
pzyjęcia przezszkołę/pzedszko|e,
! potwierdzenie
w którejuczeńldzieckouczęszcza.
12. oświadczenie
wnioskodawcy:

V

1) oświadczam,
Że jestemświadom
odpowiedzia|ności
karnejz art.233 $ 1 Kodeksu
karnegoza składaniefałszywychzeznań,zgodniez którym..Kto,składĄąc zeznanie
mającesłuzyćza dowód w postępowaniu
sądowym|ub w innym postępowaniu
prowadzonym
na podstawieustawy,zeznĄe nieprawdę|ubzatajaprawdę,pod|ega
karzepozbawienia
wo|ności
do |at3'',
2) wyraŻamzgodę na pzetwarzanie danych osobowych zawańych We wniosku
do ce|ów związanych z organizacjądowozu uczniów/dzieciniepełnosprawnych
do szkółi pzedszko|i,zgodniez ustawąz dnia 29sierpnia1997 roku o ochronie
danychosobowych(Dz. U. z 2002r.,Nr 101, poz' 926z póŹniejszymi
zmianami).

(miejscowość
i data)

(czytelnypodpis wnioskodawcy)

Załącznik
nr 3 do
za|ządzenia
Nr 00501.372o1,|
Wójta GminyDobrzeńWie|k|
z dnia29.O8.2O11l

(nazwiskoi imię ucznia/dziecka)

(Adreszamieszkania)

Dzieńtygodnia

Godzina rozpoczęcia

Godzinazakończenia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwańek
Piątek

Wypełniony
terminaz rodzic / prawnyopiekunjest obowiązanydostarczyódo GZEAS
w DobzeniuWie|kim
w terminiedo dnia 10września.

(Czytelny
podpisrodzica/ prawnegoopiekuna)

