
       Knurów, dnia ……………………………………….. 
 

Dyrektor 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
w Knurowie 

 
 

W N I O S E K  
 

RODZICÓW UCZNIA (OPIEKUNA PRAWNEGO), RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, NAUCZYCIELA, 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO LUB INNEJ OSOBY 

 
O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW 

EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 
w roku 2020 

 
I. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, składam wniosek 
o przyznanie dofinansowania w roku 2020: 

 
1) Wnioskodawca – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, numer telefonu:  

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

 
2) Imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka/ucznia, dla którego ma być przyznana pomoc 

w formie dofinansowania zakupu podręczników: 
 

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

3) Nazwa szkoły i klasa – do której uczeń wymieniony w pkt. 2 będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2020/2021: 
 

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

4) Rodzaj niepełnosprawności, podkreślić właściwy: 

a. słabowidzący,  
b. niesłyszący,  
c. słabosłyszący, 
d. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
f. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
g. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
h. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7, 
II. Do wniosku załączam kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 
III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r.– „Wyprawka 
szkolna”, zgodnie z  Rozporządzeniem  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. 
Informację o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.    

 
 
 
 
podpis wnioskodawcy 



 
Zgoda rodzica dziecka (opiekuna prawnego) lub rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia – dot. 
przypadku, gdy wniosek składa nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba. 
 
 
Knurów, dnia ……………………………                Podpis : ………………………………………………….. 
 
 
 
 
III. DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY: 
 

Uczeń (imię i nazwisko) …..………………………………………………. spełnia/nie spełnia warunki  

do otrzymania pomocy w formie dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2020/2021. 
 
 
 
 
 
Knurów, dnia……………………………                                                               ………..………………………… 

                                                                                                                   podpis dyrektora szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U W A G A: 
 
Wniosek dotyczy uczniów:  
 
1) słabowidzących,  
2) niesłyszących,  
3) słabosłyszących, 
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona w pkt 1-7, 
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 z 2020 r. poz.17) oraz (Dz.U. z 2018 r. poz.2245 i z 2019 r. 
poz.1287), którzy w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczać będą do:  

1) branżowej szkoły I stopnia, 
2) klasy I branżowej szkoły II stopnia, 
3) klas I-II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 
4) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym, 
5) klas I-II pięcioletniego technikum, 
6) klasy II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim  technikum, 
7) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1  

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

  
Informujemy, że Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie 
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 (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.  
  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO –  w zależności od tego, czy zostały one 
pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.  
  
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:  
  
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Centrum Edukacji  
w Knurowie z siedzibą: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Dyrektora.  
  
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  al. Lipowa 12, 44-196 
Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl  
  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres: Al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl.  
  
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celu zapewnienia Państwu możliwości 
skorzystania z dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna” 
(art. 6 ust.1 lit a) RODO).  
  
4. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi 
informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.  
  
5. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  
  
6. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną.  
 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  
  
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa 
danych, jeśli są one nieprawidłowe; c) prawo żądania usunięcia Państwa danych; d) prawo żądania ograniczenia 
przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody 
lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego); g) 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie 
Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  
  
8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,  
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.  
  
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zapewnienia Państwu możliwości 
skorzystania z dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna” 


