
       Zamość, dnia ................................................. 
 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” 

 
 
Dane wnioskodawcy: 

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

2. Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

3. Telefon………………………………………………………………. 

 

Wnoszę o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia klasy …………………… 

Dane osobowe ucznia: 

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

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania ucznia 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

4. Typ szkoły - proszę zaznaczyć krzyżykiem 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 

 Technikum Nr 4 (czteroletnie) 

 Technikum Nr 4 (pięcioletnie) 

 

5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - proszę zaznaczyć krzyżykiem 
rodzaj niepełnosprawności ucznia  

 słabowidzący  

 niesłyszący 

 słabosłyszący 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 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 

 
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 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. 
 
Oświadczenie: 

 1.  Oświadczam, że powyższe dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym. 
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy uczniom w 2020r. 

– „Wyprawka szkolna” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 
2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 

 
                                                                            
                        

 ............................................................................. 
                                                                                                           (czytelny  podpis wnioskodawcy) 

 



Oświadczenie o zakupie podręczników 
 

Oświadczam, że dla ucznia wskazanego we wniosku dokonano zakupu 
następujących podręczników/ materiałów edukacyjnych: 
 
1. ……………………………………………………………….................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

2. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

3. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

4. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

5 ……………………………………………………………….................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

6. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

7. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

8. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

9. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

10. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

11. ………………………………………………………………..................       …………........ 

                            (tytuł, autor podręcznika)                                                                  (cena) 

 

Suma      …………………………. 
W załączeniu: 

 przedkładam faktury/rachunki/paragony z dnia  
……………………………………………………......................................................... 
 
……………………………………………………......................................................... 
 

 nie przedkładam  faktur  
 

Jednocześnie oświadczam, że zakupione i wymienione powyżej podręczniki 
na rok szkolny 2020/2021 rozliczam wyłącznie w ramach Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna.” 

 
data,……………………………… 
                                                                                     ………………………………… 

podpis rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych,  
osób prowadzących rodzinny dom 
dziecka) albo pełnoletniego ucznia 
 

 



OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE WYPŁATY DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA 2020” 

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy:  

Adres wnioskodawcy:  

 
Przyznane dofinansowanie proszę przekazywać na konto: 

 Nr rachunku 

                          

Nazwa banku:  

 
 

Poniższe proszę wypełnić, jeżeli właścicielem konta jest inna osoba niż ubiegająca się o 
świadczenia lub podany wyżej numer rachunku jest rachunkiem wspólnym 
 
Nazwisko i imię 

właściciela/współwłaściciela konta: 
 

Adres właściciela/współwłaściciela konta:  

Numer PESEL:  

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej 

wymienionym zakresie w celu wypłaty świadczeń na w/w rachunek bankowy, którego jestem 

właścicielem/współwłaścicielem. 

 

 
 

  

(miejscowość, data)  (podpis właściciela/współwłaściciela 
konta) 

 

 
 

  

(miejscowość, data)  (podpis osoby ubiegającej się) 
 

 

Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r – „Wyprawka szkolna”. 

 


