
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ŚW. JÓZEFA W RZESZOWIE 
 

 

Imię i nazwisko dziecka ................................................................................. 

Wiek  ...................................................................................................... 

 

1. Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/ 

opiekunów prawnych lub osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie, która zapewni dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 
 

Do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola  upoważniam: 
 

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stopień pokrewieństwa 

   

   

   

   

   

 
 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości 

przedszkolnych oraz związanych z uczestnictwem w programach, konkursach, zawodach i innych 

uroczystościach - na stronie internetowej przedszkola i w kronice przedszkolnej. 
 
 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez 

moje dziecko na tablicach oraz na stronie internetowej przedszkola.  
 

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczanie imienia i nazwiska mojego dziecka  

na przydzielonych mu półkach, pomocach dydaktycznych, pracach dziecka. 
 

5. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w zorganizowanych imprezach 

przedszkolnych o charakterze kształcącym, wychowawczym, rekreacyjnym i religijnym oraz  

w konkursach organizowanych przez Przedszkole oraz przez inne placówki. 
 

6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w wyjazdach i wycieczkach 

organizowanych przez Przedszkole oraz na jego przejazd środkami transportu samochodowego. 
 

 

7. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka                  

do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy w razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.  
 

8. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka przez 

pielęgniarkę lub inną osobę wskazaną przez dyrektora przedszkola w czasie pobytu dziecka   

w przedszkolu.  
 

9. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych  

z pobytem mojego dziecka w przedszkolu w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej. (Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 poz. 1000) 

 

 

Rzeszów, dn.   …………….                    ………………………………................................................... 
                                                                                           Podpisy rodziców \ opiekunów 

* - niepotrzebne skreślić 


