
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia BO.0050.86.2013 

Burmistrza Ozimka z dnia 06 sierpnia 2013r. 

 

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

Ozimek, dnia …………………………………………… 

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

 

 

BURMISTRZ OZIMKA 

 

 

Wniosek o bezpłatny transport i opiekę ………..………………………..……….. szkoły / 
     (wpisać do i ze albo do lub ze) 

 

zwrot kosztów przejazdu ucznia i rodzica ………………………………………….. szkoły*. 
     (wpisać do i ze albo do lub ze) 

 

Zwracam się z prośbą o zapewnienie mojemu dziecku ...……………………….………………………………….………..….. 
                                                                                                                 (imię i nazwisko ucznia) 

   

……………………………… ur. …………………..……….  zam. …………………………………………………………………………………… 

 

 - bezpłatnego transportu i opieki*  ….…..………………………………………………………….......................................... 
                                             (wpisać do i ze albo do lub ze oraz nazwę i adres szkoły) 

 

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

 

-   zwrotu kosztów przejazdu*   ……………………………………………………………………..…………….…………………..……… 
(wpisać do i ze albo do lub ze oraz nazwę i adres szkoły) 

 

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

 

 

I. Dane rodziców ucznia ……………………………………………………………………………………………………........................ 
    (imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, tel. kontaktowy) 

 

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

 

 

II. Dodatkowe informacje o uczniu**  ………………….………………………………………….…………………………..…………. 
                                                             (informacje dotyczące rodzaju niepełnosprawności ucznia - czy uczeń 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
porusza się na wózku, czy samodzielnie, dodatkowe informacje o potrzebach i zachowaniach ucznia,  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
niezbędne do realizacji bezpłatnego transportu i opieki ucznia) 

 



III. Oświadczenia i upoważnienia rodzica ucznia dotyczące: 

- bezpłatnego transportu i opieki*: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatny transport i opiekę mojego dziecka przez przewoźnika 

wybranego przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku. 

2. Upoważniam do odbioru mojego dziecka od przewoźnika, podczas mojej nieobecności, następujące 

osoby: 

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

       ……………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………………. 
         (imię i nazwisko)          (miejsce zamieszkania)                  (nr dowodu osobistego)   (nr telefonu)  

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

3. Zobowiązuję się do powiadomienia Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku w formie pisemnej o 

rezygnacji z bezpłatnego transportu i opieki mojego dziecka do w/w szkoły. 

- zwrotu kosztów przejazdu ucznia i rodzica*: 

1. Oświadczam, że przejazd będzie realizowany …………......…………………………………………..……….……………….                     
        (marka, pojemność, numer rejestracyjny samochodu) 

 pod opieką ………………………………………………………….…………………………………….………………………………………..                                            
           (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia i rodzica należy przekazać przelewem na konto bankowe Nr 

…………………………………………………………..………. / wypłacić gotówką w kasie Gminnego Zakładu Oświaty 

w Ozimku.* 

- ochrony danych osobowych 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie w niniejszym  

wniosku danych osobowych w bazie Gminy Ozimek ul ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, oraz na ich 

przetwarzanie w przyszłości w celach związanych z bezpłatnym transportem i opieką / przejazdem* 

mojego dziecka przez ten Zakład oraz przez podmioty z nim współpracujące. 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 rodzica 

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

*  niepotrzebne skreślić 

** dotyczy uczniów korzystających z bezpłatnego transportu i opieki. 


