
OŚWIACZENIA  RODZICÓW / PRAWNYCH   OPIEKUNÓW    DZIECKA  

 

……………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko  dziecka  

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

2.Wyrażam / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w zajęciach religii wyznania 

rzymsko-katolickiego. 

 

Kraków, dnia ………………          ……………………………..        ………………………… 
                                                         podpis matki /opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

3. Wyrażam / nie wyrażam zgody na  badanie mojego dziecka przez logopedę i nagrywanie 

wymowy dziecka podczas zajęć logopedycznych. 

 

Kraków, dnia ………………          ……………………………..        ………………………… 
                                                         podpis matki /opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

4. Wyrażam / nie wyrażam zgody na  badanie mojego dziecka przez psychologa. 

 

Kraków, dnia ………………          ……………………………..        ………………………… 
                                                         podpis matki /opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Wyrażam / nie wyrażam zgody na  badanie mojego dziecka przez pedagoga. 

 

Kraków, dnia ………………          ……………………………..        ………………………… 
                                                         podpis matki /opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

6. Wyrażam / nie wyrażam zgody na  udostępnienie  wizerunku mojego dziecka w ramach 

promocji przedszkola : 

- na terenie przedszkola                        TAK    NIE 

- na stronie internetowej przedszkola   TAK    NIE 

- w mediach                                           TAK    NIE 

 

Kraków, dnia ………………          ……………………………..        ………………………… 
                                                         podpis matki /opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Wyrażam / nie wyrażam zgody na  udostępnienie  prac  mojego dziecka w ramach 

promocji przedszkola : 

- na terenie przedszkola                        TAK    NIE 

- na stronie internetowej przedszkola   TAK    NIE 

 

Kraków, dnia ………………          ……………………………..        ………………………… 
                                                         podpis matki /opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego 

___________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________ 

 

9. Wyrażam / nie wyrażam zgody na  fotografowanie mojego dziecka na imprezach , 

uroczystościach przedszkolnych , spacerach, wycieczkach organizowanych przez przedszkole      

 

Kraków, dnia ………………          ……………………………..        ………………………… 
                                                         podpis matki /opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Wyrażam / nie wyrażam zgody na  udział mojego dziecka w spacerach, wycieczkach     

w obrębie miasta, poza miasto, organizowanych przez przedszkole w roku szkolnym 

2021/2022 

 

Kraków, dnia ………………          ……………………………..        ………………………… 
                                                         podpis matki /opiekuna prawnego       podpis ojca/opiekuna prawnego 

___________________________________________________________________________ 

 

*- niepotrzebne skreślić  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

póżń. Zm.) dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych przedszkola. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania , 

uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia , że dane te są niekompletne , nieaktualne lub 

nieprawdziwe. Dane zebrane w oświadczeniu są zbierane , przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami 

prawa. 


