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Somonino, dnia………....................................... 

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

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

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

        dane wnioskodawcy 
(imię, nazwisko, adres, kod pocztowy) 

Dyrektor 

………………………………………………….

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
 

 
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników 

 

o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2018/2019 uczniom: 

□ słabowidzącym 

□ niesłyszącym  

□ słabosłyszącym 

□ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

□ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

□ 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 

klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły  zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, 

klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub technikum posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 

mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                              

 

Część l. 

1. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć znakiem „x"): 

□ Rodzic/opiekun prawny   □ Rodzic zastępczy  □ Dyrektor szkoły 
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2. Wnoszę o dofinansowanie zakupu – podręczników/materiałów edukacyjnych dla ucznia: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia PESEL Klasa Dofinansowanie do kwoty*: Uwagi 

1 

 

 

 

     

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3      

      

      

Łącznie wnioskowane dofinansowanie:  

 

Część II. 

1. Liczba osób w rodzinie     ...................................................... 

 

Lp. Imię i nazwisko          
członka rodziny 

Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce pracy/nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5     

6     

                       

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

 
 

………………………………………….…………                                     …………….………………………………………………... 
                (miejscowość i data)                                                                                                      (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Część III.  Oświadczenia: 

Ja,………………………………………………...... ur. dnia………………………......   w………..……………………………………….... 

nr PESEL:……………………….………..legitymujący/a się dowodem osobistym seria………………nr………….……... 

wydanym przez .………………………….…………………………………… zamieszkały/a w…..…………………………………… 

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

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane 

zamieszczone we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 

 

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

Pouczenie: 
Art. 233 § 1 KK: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

Część IV. Objaśnienia 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

 

Część V. Adnotacje szkoły  

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

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

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

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

 

 

……..……………………………………………     ………………..……………………..……………………. 
              (pieczęć szkoły)           (podpis upoważnionego pracownika)                    

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 
2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przez Gminę Somonino. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SOMONINO z siedzibą w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 
83-314 Somonino, ug@somonino.pl; 
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2. W Gminie Somonino wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod@somonino.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze związanego m.in. przyznaniem dofinansowania zakupów podręczników. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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