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Zielona Góra, … września 2019r.1 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych PBO Sp z o.o.  
Zielona Góra 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ 2019 

 
1. Wnioskodawca:  pełnoletni uczeń  rodzic  opiekun prawny  WYCHOWAWCA 

Imię  i nazwisko  
 

PESEL  
 

2. Dane ucznia:       

Imię i nazwisko  

PESEL   

adres 
zamieszkania ucznia 

miejscowość 
 

 
 

ulica / nr 
 

 
 

kod pocztowy 
 

 
 

nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza 
 

 
Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. w z Zielonej Górze 
 

klasa, w której uczeń pobiera naukę  
 

Wyprawka szkolna jest przyznana uczniowi z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (na zakup podręczników 
szkolnych do kwoty 390 zł – szkoła branżowa lub 445 zł - technikum) – należy potwierdzić zakup podręczników fakturą  wydaną 
na dane ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego lub rachunek/paragon lub potwierdzić zakup oświadczeniem wnioskodawcy 
(dodatkowo oświadczenie o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2019r. – „Wyprawka 
szkolna” na cele edukacyjne).  
 
3. Orzeczenie o niepełnosprawności ucznia ....................................................................... wydane przez 

...............................................................................................................dnia..........................................................................., 
rodzaj niepełnosprawności 2 

 
 upośledzenie w stopniu lekkim 

 niedowidzenie 

 niedosłyszenia 

 niepełnosprawność sprzężona 

 niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja                                                            …………………………………………………. 

podpis wnioskodawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadomy odpowiedzialności wynikającej z art. 

Kodeksu karnego w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy.  

 …………………………………………………. 

data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

                                                           
1  Wnioski należy składać w terminie do dnia 4 września. 
 
2  Proszę zaznaczyć właściwe przyczyny – co najmniej jedną. 
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Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkól Zawodowych PBO SP. z o.o.. Zielona Góra 
jest w organ prowadzący Zespół Szkól Zawodowych PBO Sp. z o.o.. , Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. zo.o., 
ul. Botaniczna 75, 65-392 Zielona Góra. KRS 0000181360. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Zespołu Szkól Zawodowych PBO Sp. z o.o.. Zielona Góra, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani / Pan skontaktować się za pomocą e-mail: pbo@pbozg.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do wyprawki dla ucznia 
2018. 

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez 
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących 
u Administratora. 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3) żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
5) przenoszenia danych osobowych;                                

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 

 

…................................... 

podpis 

 

 
 adnotacje:            Wnioskodawca  spełnia  nie spełnia kryterium  
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         Zielona Góra ................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że dokonałam/em zakupów podręczników szkolnych dla syna/córki 

.................................................................ucznia klasy...................w Zespole Szkół Zawodowych 

PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze w kwocie (do 390 zł – szkoła branżowa I stopnia lub do 445 zł 

- technikum)  .......................... 

 

 

Załączam (proszę zaznaczyć właściwe): 

 

1. fakturę  wydaną na dane ucznia lub rodzica/opiekuna  

2. rachunek wydany na dane ucznia lub rodzica/opiekuna 

3. paragon  

 

 

Oświadczam, że rozliczam wydatki powyższe tylko w ramach Rządowego programu pomoc 

uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” wyłącznie na cele edukacyjne.  
 

 

 

     

 

 

       .............................................................................. 
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