Wniosek o dofinansowanie
zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018
dotyczy uczniów :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

słabowidzący,
niesłyszący,
słabosłyszący,
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,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312),
uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
lub do
4. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX
ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
W przypadku 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 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
– klasy II i III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I branżowej szkoły I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup
materiałów edukacyjnych.

I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko ……………………………………….……..…………………………………….….……………
2. PESEL ……………………………………………….………………………………………….…………………..
3. Adres zamieszkania ………………………………...………………………………………….…………………..
4. Numer telefonu …………………..……………….…………………………………………….………………….
II. Dane osobowe ucznia
1. Imię i nazwisko ucznia ………………...………………….……………….……………………………………….
2. Adres zamieszkania …………………………………………..……………………………………………………
III. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz wykaz uczniów uprawnionych
do otrzymania pomocy wskazane zostały w załączniku):
……….……… zł (słownie zł: ………………………………………………………….……...)
IV. W załączeniu kopia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i innych rejestrach, ewidencjach prowadzonych przez
szkołę (do której uczęszcza syn/córka lub wnioskodawca) i Urząd Gminy Milanów wyłącznie dla celów związanych z przyznaniem
pomocy finansowej na zakup podręczników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).
Ja niżej podpisany(a) zostałem uprzedzony(a) o odpowiedzialności odszkodowawczej wobec organu z tytułu złożenia nieprawdziwych
informacji lub zatajenia prawdy i zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników na cele edukacyjne.

Milanów, dnia………………………………………

………………………………………(Podpis wnioskodawcy)

