
Wniosek o dofinansowanie  
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 

szkolnym 2022/2023 
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

       
(dotyczy uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją; z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających 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 z późn. zm.) uczęszczających w roku 
szkolnym 2020/21 do szkół dla dzieci i młodzieży) 
 
I. Dane wnioskodawcy: 
1. Imię i nazwisko 
…………………………………………………….………………………………........ 
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………….………………………. 
3. Numer telefonu ……………………………………………….…………………………................... 
4. Numer konta bankowego …………………………………………………….………………………. 
II. Dane osobowe ucznia: 
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………………………... 
2. PESEL 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. Imiona i nazwiska rodziców …………………………………………………………………………… 
4. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………....................... 
5. Adres zamieszkania 
……………………………………………………………………………………….. 
6. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2022/23 ………………………………. 
III. Niepełnosprawności występujące u dziecka (proszę wstawić X) 

Słabowidzący  
Niesłyszący  
Słabosłyszący  
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim  
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym 

 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym  
Niepełnosprawność ruchowa – w tym z afazją  
Autyzm – w tym z zespołem Aspergera  
Niepełnosprawność sprzężona, w tym przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest wymieniona powyżej 

 

 

IV. Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze 
stanem faktycznym. 



 

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy 
materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 
VI. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
  
  
……………………………..                                                                    ……………………………. 
        Miejscowość, data           Podpis  wnioskodawcy 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016, tzw. „Rozporządzenie RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych 
osobowych oraz o przysługujących prawach  z tym związanych.  

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu z 
siedzibą: ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-
mail: biuro@msms.com.pl  

3. Dane będą przetwarzane w celu dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2020/2021 
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawą prawną 
przetwarzania są przepisy prawa dotyczące pomocy finansowej uczniom w zakresie określonym 
powyżej oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO. 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów, w szczególności 
kontrolnych, jeśli przepisy prawa tak stanowią. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas potrzebny do zrealizowania określonego powyżej 
celu oraz na czas archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania 
sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już 
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych. Osobie, której 
dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbędnym do udzielenia 
dofinansowania do zakupu podręczników oraz/lub materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna”. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, nie będą również przekazywane do innych państw (tzw. 
„państwa trzeciego”). 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

  

……………………………………………… 

(data, podpis składającego oświadczenie) 



 

 


