DYREKTOR
…………………………………………………………….
w Iławie
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022
W roku szkolnym 2021/2022:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
jest udzielana uczniom: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
niesłyszących, słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do
kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana
uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do
branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego
technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–
VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III
liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk
plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników
do kształcenia specjalnego, jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej
w pięcioletnim technikum;

- pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest
udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku
szkolnym do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III pięcioletniego technikum,
klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum
sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk
plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

I.

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu

II.

Dane ucznia
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia
Imiona i nazwiska rodziców /
opiekunów
Nazwa szkoły, do której
uczęszcza uczeń w roku
szkolnym 2021/2022
Klasa
III.

Dane dotyczące niepełnosprawności ucznia (należy x zaznaczyć właściwe):
uczeń słabowidzący
uczeń niesłyszący
uczeń słabosłyszący
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

IV.

Rodzaj dofinansowywanych podręczników, z których uczeń będzie korzystał w roku
szkolnym 2021/2022 (należy x zaznaczyć właściwą odpowiedź)
uczeń korzysta tylko z podręczników do kształcenia ogólnego
uczeń korzysta zarówno z podręczników do kształcenia ogólnego jak i podręczników do
kształcenia specjalnego
uczeń korzysta z podręczników do kształcenia w zawodach
uczeń korzysta tylko z podręczników do kształcenia specjalnego

V.

Korzystanie z materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 (należy x zaznaczyć
właściwą odpowiedź)
uczeń korzysta z materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego
uczeń nie korzysta z materiałów edukacyjnych

VI. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ……………….… z dnia ………………..… wydane przez:
………………………………………………………………………………………………………………………. .
VII. Oświadczenie
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz. U.
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

……………………………………
(data)

...........................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy )

VIII. Klauzula informacyjna szkoły odnośnie ochrony danych osobowych
1.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
przy ul. Sienkiewicza 1 .

2.

Inspektor Ochrony Danych
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie został powołany Inspektor Ochrony Danych pani
Agnieszka Pułtorak z którym można kontaktować się w sprawach związanych
z przetwarzaniem
danych osobowych poprzez e-mail: iod1@panetpol.pl

3.

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych
Pani /Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy w formie dofinansowania
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w
zawodach w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Jakie dane przetwarzamy


Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna oraz dziecka,






adres zamieszkania,
telefon kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna
szkoła oraz klasa do której dziecko uczęszcza,
dane dotyczące niepełnosprawności dziecka

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa .

7.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa.

8.

Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ( w sytuacji gdy dane nie
są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w sytuacji gdy przetwarzane są niezgodnie z prawem)
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych do innego administratora.
Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od
złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak
pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie Państwo, że
przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

9.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
………………………………………..
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

\

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi dofinansowania zakupu podręczników/materiałów
edukacyjnych:
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kwota przyznanego dofinansowania : ………………………………………………………………………….
Pieczątka szkoły

( pieczęć imienna i podpis Dyrektora szkoły)

POUCZENIE

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022
w terminie do 9 września 2021r.
Pomoc, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób
prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców
zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.
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.
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych jest uzależniona
od: typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności.
Dofinansowanie przysługuje na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dopuszczonych do
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym
rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
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, 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 20202022.
W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, materiałów
edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub 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 w roku szkolnym 2021/2022, 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.

