
DYREKTOR
                                                         Zespołu im. Bohaterów Września 1939Roku  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 podręcznikówdo
kształcenia  specjalnego,  dopuszczonych  do  użytku  szkolnego  przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty
i wychowania,  materiałów  edukacyjnych  do  kształcenia  ogólnego  i  materiałów  ćwiczeniowych,  jestudzielana
uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  uczęszczającym w tym roku szkolnym
dobranżowej  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  zawodowegojest
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 2020/2021

Klasa

III. Dane dotyczące niepełnosprawności ucznia (należy x  zaznaczyć właściwe):
uczeń słabowidzący 
uczeń niesłyszący
uczeń słabosłyszący 
uczeń z niepełnosprawnością intelektualnąw 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 
szkolnym2020/2021(należy x zaznaczyć właściwą odpowiedź)

uczeń korzysta tylko z podręczników do kształcenia ogólnego 
uczeń korzysta zarównoz 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 2020/2021 (należy x zaznaczyć
właściwą odpowiedź)

uczeń korzysta z materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego
uczeń nie korzysta z materiałów edukacyjnych

VI.Orzeczenie o potrzebie kształceniaspecjalnego 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
podpisemprawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

 ……………………………………                  ...........................................................................................
(data)  (czytelny  podpis wnioskodawcy )



VIII.  Klauzula informacyjna szkoły odnośnie ochrony danych osobowych :

Na  podstawie  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że: 
1. Administratorem danych osobowych jest:  Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8a,

14-200  Iława,tel.  (89)  649-13-00,  http://www.zsilawa.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  ,  email:
zsilawa@powiat-ilawski.pl
Inspektorem  ochrony danych jest Wioletta Marszałek, adres  email: iodbudowlanka@wp.pl

2. Celem  przetwarzania  danych  jest  umożliwienie  udzielenie  wsparcia  w  ramach  programu,  wyprawka  szkolna”,  
ewidencjonowania beneficjentów programu, oraz obowiązkiem sprawozdawczości

3. Podstawą  przetwarzania  danych  jest  realizacja  zadań  statutowych  ZPSW  wynikających  
z  przepisów  dot.  oświaty:  ustawy  z  dnia  7 września  1991  r.  o systemie  oświaty  (Dz.  U.  
z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i
2203) art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz, 182) oraz rozporządzeń
wykonawczych do w/ w ustaw.

4. Źródłem  danych  osobowych  podlegających  przetwarzaniu  w  Szkole  są  rodzice  niepełnoletnich  dzieci,  pełnoletni
uczniowie będący uczniami Szkoły a także szkoła, w której dziecko korzysta z edukacji, i placówki odbywania praktyk.  

5. Nieudostępnienie danych niezbędnych do organizacji działań jest jednoznaczne z utratą możliwości korzystania z działań
na ich rzecz.

6. Dane  osobowe  beneficjentów  programu  są  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  wskazanym  w przepisach  prawa;
w sytuacji  potrzeby  przekazania  danych  do  innej  poradni  wymagana  jest  pisemna  zgody  osoby  upoważnionej  do
dysponowania danymi: rodzica, opiekuna niepełnoletniego dziecka, pełnoletniego ucznia.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
8. Dane  osobowe są  przechowywane  przez  okres  określony  w przepisach  dotyczących  archiwizacji  obowiązujących  w

Szkole. 
9. Osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  do  dostępu  do  swoich  danych,  ich  poprawiania,  ograniczenia  przetwarzania,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Decyzje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  nie  są  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie

podlegają profilowaniu. 
11. Administrator  nie  przewiduje  przetwarzania  danych  osobowych  w  celu  innym  niż  ten,  

w którym dane osobowe są zbierane.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w
sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. 

13. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie
brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

                                      ……………………………………                ..........................................................................................
                                                        (data)                                                          (czytelny  podpis wnioskodawcy )

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

Kwota przyznanego dofinansowania : ………………………………………………………………………….

Pieczątka szkoły( pieczęć imienna i podpis Dyrektora szkoły)

mailto:zsilawa@powiat-ilawski.pl
http://www.zsilawa.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


POUCZENIE

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły,  do której  uczeń będzie uczęszczał  w roku szkolnym 2020/2021w
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 zakupmateriałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  dopuszczonych do
użytku szkolnego przez ministra właściwegodo 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 uczniowikoszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowychpo 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   2020-
2022.

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.
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