Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r.
– „Wyprawka szkolna”

Data wpływu wniosku:
Znak sprawy:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Rzeszów
w roku szkolnym 2018/2019
CZĘŚĆ A. Dane osobowe ucznia
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Nazwisko i imię ojca
Nazwisko i imię matki
CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania ucznia
Ulica, nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy i poczta

—

Gmina
Nr telefonu kontaktowego

CZĘŚĆ C. Informacja o rachunku bankowym
Nazwisko i imię właściciela
rachunku bankowego
Numer rachunku
bankowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku
bankowym w celu wypłaty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
..................................................
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
Podpis właściciela rachunku bankowego

CZĘŚĆ D. Informacje o szkole

Pieczęć szkoły

Typ szkoły*
Rok szkolny
Klasa
Pieczątka i podpis dyrektora

*należy wpisać odpowiedni typ szkoły: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia, szkoła
specjalna przyspasabiająca do pracy.

CZĘŚĆ E. Uczeń spełnia kryteria do ubiegania się o: (właściwe zaznaczyć)





dofinansowanie zakupu podręczników i jest uczniem 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 oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klasy III dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV – VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, lub liceum
plastycznego – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i jest uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: III szkoły podstawowej, klasy III
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II
branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy - do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dofinansowanie do materiałów edukacyjnych nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających
w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie
ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,
zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

CZĘŚĆ F. Podpis osoby składającej wniosek*
Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z treścią Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – Wyprawka szkolna oraz akceptuję
jego zapisy,
- podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że:
a) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie
dofinansowania, a w przypadku otrzymania pomocy również w związku z realizacją Programu, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości,
b) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,
c) mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

………………………………………………….
Miejscowość, data

…………..………….…………………………….……………………
Podpis pełnoletniego ucznia,
w przypadku ucznia niepełnoletniego podpis rodzica

*Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

