
 
 
 
 
 

Data wpływu wniosku....................................................              (pieczątka szkoły)............................................................... 

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych 

 

 
    

I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego*): 

Imię i nazwisko matki:…………………………………………............................................................................. 

Imię i nazwisko ojca:….………………………………………….......................................................................... 

Adres zamieszkania 

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

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

Numer telefonu ………………………………………………….……………………………………………................ 

 

II. Dane osobowe ucznia 

Imię i nazwisko ……………………………………….………….……………………………..................................... 

Adres zamieszkania …………………………….................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia………....................................................................................................................... 

Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 ..…….………...................... 

Nazwa szkoły....................................................................................................................................................... 

Adres szkoły ….................................................................................................................................................... 

 

III. Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do wniosku należy 
dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 

 

 

L.p. Imię i nazwisko 
ucznia 

Rodzaj 
niepełnosprawności  

Nr orzeczenia 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

Data 
wystawienia 
orzeczenia 

Organ 
wydający 

orzeczenie 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2022/2023



 
 

        Po zakwalifikowaniu wniosku o „Wyprawkę szkolną 2020-2022’’ i przedłożeniu odpowiednich 
rachunków (faktur), oświadczeń  należność proszę przekazać na konto bankowe nr  

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

 
którego właścicielem jest........................................................................................................... 
 
 
 
____________________________________                           _______________________________________ 

                  (miejscowość, data)                                                              (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 
Klauzula informacyjna 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, zwanego dalej w skrócie RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000): 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą 

ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@dobczyce.pl. Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią Małgorzatę –Góralik -Piętka, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty 

elektronicznej:  iod@dobczyce.pl 

2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

- realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z 14 grudnia  

2016 roku  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), 

- Rządowego programu pomocy uczniom w 2020-2022 r. - ,,Wyprawka szkolna’’, 

- administracyjnym i archiwalnym. 

3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych  do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane. 

5. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

dostępu do treści swoich danych osobowych, usunięcia danych, sprostowania (poprawiania) swoich 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich 

danych osobowych (w sytuacji jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy). 

6. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma 

Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

7. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

 

Miejscowość………           dnia …………                                                 podpis wnioskodawcy    

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

                                                                                                               

 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Po zapoznaniu się z informacjami i pouczeniami zawartymi w niniejszej klauzuli wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji obowiązków 

Gminy i Miasta Dobczyce  związanych z Rządowym programem pomocy uczniom w 2020-2022 r. - 

,,Wyprawka szkolna’’. 
                                                                                                           

Miejscowość……………….., dnia …………………………                       
                                                                                                                         podpis wnioskodawcy 

 
                                                                                                              …………………………. 
 

 
 
 
 

Adnotacje Dyrektora szkoły: 
 

 
Wniosek wraz z załącznikami sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i 
rachunkowym, prawidłowo opisano przedłożone faktury (rachunki) dotyczące zakupu 
podręczników i materiałów dydaktycznych: 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------                                      ------------------------------------------ 
               (miejscowość, data)                                                                             (pieczęć Dyrektora szkoły) 

 
 
 
 
 
Przyznana kwota dofinansowania -    ________________________________PLN 
 
słownie:_______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
------------------------------------------                                             ------------------------------------------- 
            (miejscowość, data)                                                                            (pieczęć Dyrektora szkoły) 




