Nr wniosku: ………………….
Data wpływu: ................................................... 2020 r.
……………………………………………..…………………

(pieczątka szkoły)

Podpis: ………………..………………..……………………………
Kwota do wypłaty: ……………………..……… zł

WNIOSEK
o dofinansowanie zakupu podręczników**, materiałów edukacyjnych*** i materiałów ćwiczeniowych****
w roku szkolnym 2020/2021, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
dla ucznia 1. słabowidzącego; 2. niesłyszącego; 3. słabosłyszącego; 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły dla dzieci i młodzieży: branżowej szkoły I stopnia,
branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk
plastycznych, klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V-VI dotychczasowej
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo dla ucznia: 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,
o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego w roku szkolnym
2020/2021 do szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

WNIOSKODAWCA
(opiekun ucznia***** albo pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny, inna osoba za zgodą opiekuna ucznia***** albo pełnoletniego
ucznia) *

Imię i nazwisko
PESEL
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
Numer telefonu kontaktowego
DANE OSOBOWE UCZNIA
Imię i nazwisko ucznia
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
INFORMACJE O SZKOLE
(w roku szkolnym 2020/2021)

Nazwa szkoły
Adres szkoły
Klasa
*

właściwe podkreślić/zaznaczyć;

**
-

podręcznik:
do kształcenia ogólnego: podręcznik do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręcznik do kształcenia specjalnego, dopuszczony do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kształcenia w zawodach: w tym podręcznik do kształcenia specjalnego, dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczony od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248);

-
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***
materiał edukacyjny:
materiał edukacyjny do kształcenia ogólnego, o którym mowa w art. art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
materiał edukacyjny do kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
****

materiał ćwiczeniowy, o którym mowa w art. art. 3 pkt 25 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

***** opiekun ucznia: rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, opiekun faktyczny w rozumieniu ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407).

I. PREFEROWANA FORMA DOFINANSOWANIA – POMOC MOŻE BYĆ UDZIELONA W JEDNEJ FORMIE
(NALEŻY POSTAWIĆ ZNAK „X”):
– dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych
do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego,
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, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego
w tym roku szkolnym do:




do klasy „I-II” czteroletniego liceum ogólnokształcącego – do 445 zł;
do klas „II-III” dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum
ogólnokształcącym– do 445 zł;

– dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub
podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz
materiałów ćwiczeniowych dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, 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, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego w tym roku szkolnym
do:




do klas „III” branżowej szkoły I stopnia – do 390 zł;
do klas „III-IV” dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum – do 445 zł;

– dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych
do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych,
dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, 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, posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego w tym roku szkolnym do:










do klasy „I-II” branżowej szkoły I stopnia – do 390 zł;
do klasy „I” branżowej szkoły II stopnia – do 390 zł;
do klasy „I-II” pięcioletniego technikum – do 445 zł;
do klasy „II” dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum–do 445 zł;
do klas „III-VI” ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – do 445 zł;
do klasy „I-II” liceum sztuk plastycznych – do 445 zł;
do klas „II-IV” dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych – do 445 zł;
do klas „V-VI” dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – do 445 zł;

– dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych
do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jest to uczeń
z niepełnosprawnością spośród następujących niepełnosprawności: uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającego w tym roku szkolnym do:



do klas „I-III” szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – do 225 zł;
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II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZNIA (dot. uczniów słabowidzących,
niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 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, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1287).

1. Nazwa i adres instytucji wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
.……………………………………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Nr orzeczenia:
……………………………………………………………………………………………………...……………………………….
3. Data wystawienia orzeczenia:
…………………………………………………………………………………………………........................................................
4. Okres na jaki zostało wydane orzeczenie:
……………………………..………………………………………………...……...........................................................................
5. Rodzaj niepełnosprawności:
………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
III. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

IV. OŚWIADCZENIA
1. Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950, z późn. zm.)
oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2020-2022.

………………………………………

…….……….……………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wnoszę jak we wstępie (wymaga uzupełnienia tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest nauczyciel, pracownik socjalny, inna osoba za zgodą
opiekuna ucznia***** albo pełnoletniego ucznia).

………………………………………………..……...…………
(czytelny podpis opiekuna ucznia***** albo pełnoletniego ucznia)
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V. ADNOTACJE SZKOŁY (wypełnia szkoła)
 Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników**, materiałów edukacyjnych*** i materiałów ćwiczeniowych****
w roku szkolnym 2020/2021, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, ze względu
na niepełnosprawność;
 Nie kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników**, materiałów edukacyjnych*** i materiałów
ćwiczeniowych**** w roku szkolnym 2020/2021, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
ze względu na:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

…………………………..………………………

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

VI. OBJAŚNIENIA
W przypadku uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, 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) orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawyz 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), do wniosku dołącza się tylko: kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów;

2.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@umt.tarnow.pl lub pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 2,
33-100 Tarnów;

3.

Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:
- ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1457, z późn. zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1227);
- uchwały Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

4.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd danych osobowych w celach wskazanych powyżej, dane te mogą być przekazywane do innych podmiotów
upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

5.

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny
do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;

6.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia
lub obrony roszczeń;

7.

Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8.

Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbędnym do udzielenia dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

9.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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