Wisła, dnia ................................................
………………………………...…….....................
/imię i nazwisko Wnioskodawcy/

Do
Dyrektora

…………………………..…............….................
/adres zamieszkania/

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

/PESEL UCZNIA /
WNIOSEK O PRZYZNANIE UCZNIOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU
DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W ROKU 2020
1.Dane osobowe ucznia

Nazwisko

Imię

Nazwa Banku i numer rachunku, na który ma być przekazane dofinansowanie

2. Informacja o szkole do której w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczać uczeń
Nazwa i adres siedziby
szkoły
Uczeń rozpoczyna naukę w klasie

□ LO …......….. klasa □ TECHNIKUM ……...….. klasa □ Branżowa szkoła I /II stopnia ….....….. klasa
Przyczyny uzasadniające przyznanie dofinansowania - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych
Zaznaczyć należy niepełnosprawność ucznia:

3.

□ słabowidzący
□ słabosłyszący,
□ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
□ z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
□ niesłyszący
□ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
□

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.
2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym roku szkolnym 2020/2021 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II
stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego
technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX
ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II-IV
dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.
*

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego została dołączona do wniosku
(zgodnie z § 8 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych warunków
udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022; Dz. U. 2020 poz. 1227)

(* proszę zaznaczyć kwadrat)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w celu dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
dla uczniów niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. c) i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
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) (Dz. Urz.
UE L 119, s.1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły, adres, tel. i adres e-mail)

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Administratora reprezentuje Dyrektor szkoły.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz przysługujących praw można kontaktować się
z wyznaczonym w szkole Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: ………………… lub pisząc na
adres siedziby Administratora..
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem wniosku
o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów
niepełnosprawnych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO), wynikającego z rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz.U. 2020 poz. 1227) oraz uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20202022”.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu ubiegania się na podstawie przepisów prawa
o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Na zasadach określonych przepisami RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje:
 prawo dostępu do swoich danych,
 prawo do ich sprostowania (poprawiania) oraz
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa.
Dane osobowe przekazywane będą podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom na
podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego
polecenie, dotyczy to w szczególności usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych, przy
czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi
danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych
obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym
danych osobowych.
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób niezgodny z prawem mają Państwo
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przyjmuję do wiadomości:
……………………………………………
(czytelny podpis osoby pełnoletniej /
rodziców / prawnych opiekunów ucznia / innej
uprawnionej osoby)

Wisła, dn.

…................................
data

…………………………………………………………..
podpis osoby pełnoletniej / rodziców / prawnych opiekuna ucznia / innej uprawnionej osoby

Objaśnienia:
1.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest
udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2020/2021

2.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

3.

Zasady otrzymania pomocy finansowej:
- przedstawienie dowodów zakupu – w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego
lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów
ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o
zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków
odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia
ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020-2022.
- w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia
ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom
uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i
nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021,
wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby,
która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla
których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

(WYPEŁNIA SZKOŁA)
Decyzja (uzasadnienie) w sprawie przyznania/nieprzyznania* dofinansowania zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Przyznana kwota dofinansowania: _______________
(słownie: ………………………………………………………………………………………………)

....................................................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły )

