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DYREKTOR 
 

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

.................................................................... 
                                                                                       (nazwa placówki) 

WNIOSEK  

O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW  

w roku szkolnym 2018/ 2019 w ramach programu „ Wyprawka szkolna 2018” 

 
(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym 
z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, – posiadającym 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 
2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 
312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2017 r. poz. 60, 949 i 2203), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: 
klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II 
branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego., realizujących w roku 
szkolnym 2018/ 2019 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży) 

 

dla ucznia klasy ………..   ……………………………………................................................  
                                      (nazwa placówki) 

 
I. Dane wnioskodawcy: 

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

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

3. Numer telefonu …………………………………………………….…………………. 
 
II. Dane osobowe ucznia: 
 
1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….………………………………………. 

2. Imiona rodziców ............................................................................................................ 

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

 
III. 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 2018 
r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), 

 
IV. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Świadoma /-y odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny* (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za składanie fałszywych 
zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

  
V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych,  
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi 

  
Szanowni Państwo, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
uprzejmie informujemy, że: 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-
60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, 
tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl. 
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w 
Urzędzie Miasta Łodzi. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego 
rozporządzenia. 
Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 
ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994); 
ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
995). 
Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych 
są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne 
komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi. 
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom 
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, 
ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, 
na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 
Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., 
poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, 
przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, 
posiada Pani/Pan prawo do: 
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 
ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 
Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan 
zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
nierozpoznanie sprawy. 
 W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej 
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 
ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 
wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia; 
cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona 
wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych. 
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Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do 
których sprawowana jest prawna opieka. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
 
   
  
……………………………..              .............................................................                                                                       
      Miejscowość, data                                                                          Podpis  wnioskodawcy 
  
Informacje dodatkowe: 
 

1. Do wniosku należy dołączyć jedynie kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nie 
jest wymagane zaświadczenie o wysokości dochodów 

 
2. Po otrzymaniu list uczniów, środki na dofinansowanie zakupu podręczników zostaną 

przekazane na rachunki bankowe szkół. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca 
rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu 
dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica 
(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 
podręczników.  

 


