........................................................................................................
Nazwisko i imię wnioskodawcy

Siemianowice Śląskie, dnia....................................................

.......................................................................................................
adres zamieszkania
.......................................................................................................
nr telefonu

Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Matejki
w Siemianowicach Śląskich
TERMIN SKŁADANIA
WNIOSKÓW 9 WRZEŚNIA 2020 r.
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich ul. Leśna 1;
2. Inspektorem ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich jest Pan Sergiusz Kunert email:iod24@agileo.it;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2020/2021
(art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa;
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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.;
7. Podane przez Pana/Panią dane osobowe jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

dotyczy uczniów słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; 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 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, 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 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60,
949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do klasy I i II
czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227)
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020-2022 w n i o s k u j ę o przyznanie dofinansowania dla ucznia:
1.

Dane osobowe ucznia :

Nazwisko i imię ...................................................................................... ucznia klasy …….............................................
Szkoły (nazwa) ....II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich,……………………....
Typ szkoły ................ Liceum Ogólnokształcące..............................................................................................................
2.

Do wniosku załączam następujące dokumenty :

- 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 2020 r. poz. 910), albo orzeczenia 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 2017r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
- inne dokumenty (faktury, rachunki, oświadczenia) ……………………………………………………………………...
3.

Dane do dokonania refundacji:

- Nazwisko i imię ............................................................................................................. ....................................................
- Adres ..................................................................................................................................................................................
- Nr konta bankowego ..........................................................................................................................................................
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że informacje zawarte
w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
.............……………………………………
podpis wnioskodawcy

Adnotacje szkoły (nie wypełniać)
................................................................................................................................................................ ...............................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ...............................
...............................................................................................................................................................................................

.................................................................
podpis dyrektora szkoły

