
Załącznik nr 1 

Łapy, ................................... 

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

        (imię i nazwisko składającego wniosek)* 

 

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

(adres zamieszkania składającego wniosek, telefon kontaktowy) 

 

                                                                                                Dyrektor 

                                                                                                 ………………………………… 

                                                                                                 w ……………………………… 

 

Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.*, 2021 r.*, 2020 r.* 

 

1. Dla …………………………….................................. ucznia klasy …………...……………. 
                                       (imię i nazwisko ucznia) 

   

  uczęszczającego do ………………….…………………..……… posiadającego orzeczenie o  
                                                          (nazwa szkoły) 

   

  potrzebie kształcenia specjalnego nr .................. wydanego przez Poradnię Psychologiczno –    

   

  Pedagogiczną w ………………… z dnia ……..  

2. Występująca u ucznia niepełnosprawność: 

- słabowidzący**, 

- niesłyszący**, 

- słabosłyszący**, 

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim**, 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją**, 

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera**, 

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej**. 

 

 

 ..................................................  
(podpis składającego wniosek) 

Załączniki: 

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną. 

 
**Wniosek mogą składać: pełnoletni uczeń, rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom 

dziecka, osoby faktycznie opiekujące się uczniem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie ucznia, albo 

nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka lub osób faktycznie opiekujących się uczniem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu 

opiekuńczego o przysposobienie dziecka 

* niepotrzebne skreślić  
W załączeniu klauzula informacyjna. 

 



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 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) (dalej: RODO) 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………………….…………………..,  
                                                                                                         (nazwa i adres szkoły) 

18-100 Łapy. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w …………………………………………: 

Inspektor ochrony danych, ………………………………………………………….............,  
                                                                                          (nazwa i adres szkoły) 

tel…………………………………………. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej z  

Pani/Pana wnioskiem o przyznanie dofinansowania  zakupu podręczników  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów oraz do państwa 

trzeciego. 

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, 

nie są uznawane za odbiorców!). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie 

ustalony okres archiwizacji. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Dyrektora Szkoły: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) sprostowania swoich danych osobowych. 

 

7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, 

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez Dyrektora Szkoły, w tym profilowaniu. 

 

                                                                                                   …………………………………                                                                                                                                                                      

                                                                                                     (podpis składającego wniosek) 

 


