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WYRAŻONE ZGODY RODZICA/OPIEKUNA  
NA ROK SZKOLNY 20    /20 

 
CZĘŚĆ I 

1. imię, imiona ( na podstawie metryki urodzenia) i nazwisko ucznia: _________________________________ 

2. data i miejsce urodzenia ucznia: __________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ II  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.  
Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach 
religii organizowanych w szkole. 

UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią II oznacza, że nie wyrażają Państwo woli, aby Państwa dziecko 
uczęszczało na zajęcia religii organizowane w szkole. 

………………………………………………………. 

              czytelny podpis rodzica/opiekuna 

CZĘŚĆ III  

UWAGA:  W części III proszę wyraźnie oznaczyć znakiem X tylko jedno wybrane przez Państwa 
sformułowanie. Wyrażenie zgody na udział w wycieczkach nie oznacza, że uczeń musi uczestniczyć we 
wszystkich wyjazdach, ale pozwala uniknąć pisemnego wyrażania zgody przed każdym wyjazdem, w którym 
dziecko bierze udział. 
 
 Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) wyrażam stałą zgodę na udział mojego dziecka  
w wycieczkach i imprezach szkolnych w roku szkolnym 20   /20     . 

 

 

 Oświadczam, że zgodę, o której mowa w §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
 i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)  na udział mojego dziecka będę wyrażał 
każdorazowo przed wycieczką lub imprezą szkolną w formie pisemnej.  

 

 

 
 
……………………………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna 

CZĘŚĆ IV  
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych oraz zajęciach 
sportowych. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka powiadomię pisemnie szkołę.          

 

………………………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 

2. � Wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych nie odbywają się 
planowane zajęcia na ostatnich godzinach lekcyjnych, odpowiednio wcześniej kończyło zajęcia  
i wracało do domu po wcześniejszym powiadomieniu wg ustalonego trybu awaryjnego uzgodnionego  
z rodzicami.  
    � Bez powiadamiania rodziców pozostawało pod opieką świetlicy szkolnej nie dłużej niż jedną godzinę 
lekcyjną. 

 

…………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica 
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3. Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła, rok urodzenia),  
wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa, foldery, gazetki szkolne itp.) oraz  
w prasie, radiu i telewizji, w szczególności w związku z odnoszonymi przez nie sukcesami 
 

…………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica 
 
4.  Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli czystości mojego dziecka przez pielęgniarkę szkolną. 
 

…………………………………. 
czytelny podpis rodzica/opiekuna  

 
Na podstawie art. 23 ust. 1pkt 1 (oraz/lub art. 27.2 pkt 1-dla danych wrażliwych) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych oraz 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) 

przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych jest szkoła podstawowa w Mielenku Dr. z siedzibą w Mielenku Dr. 47, 78-500 Drawsko Pom. 

• Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

• Dane nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

• Dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. 

realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii. 

 

 

……………………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 


