
Wniosek o dofinansowanie  

zakupu podręczników w roku szkolnym 2021/2022 
       

(dotyczy uczniów posiadających orzeczenia 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 poz. 910),  
albo 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 (Dz. U. z 2017 poz. 60, 
949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 
 

 
I. Dane wnioskodawcy: 

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

2. PESEL …………………………………………………………….………………………….. 

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

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

  
II. Dane osobowe ucznia 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………….. 

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

 
III. Informacje o szkole 
1. Nazwa i adres szkoły:……………………………………………………………………….. 

2. Klasa, do której uczęszcza uczeń:……………………………………………………… 

3. Rodzaj niepełnosprawności:…………………………………………………………….. 

 

IV. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz wykaz uczniów 

uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały  w informacji na temat zasad udzielania dofinansowania): 
 
………………………..……….……… zł (słownie: ……………………………………………..……………….……...). 
 
V.  Zwrot dofinansowania proszę przekazać na konto bankowe w …………………………………………………. 
 
 numer:……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

VI.  Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze 
stanem faktycznym. 
  
VII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy 
materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników (zgodnie z art. z art. 29 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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). 
 

VIII. W załączeniu kopia orzeczenia 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 poz. 910),  
albo 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 (Dz. U. z 2017 poz. 60, 
949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).  
 
 
 
……………………………..                                                                                                ……………………………. 
        Miejscowość, data           Podpis  wnioskodawcy 


