Załącznik nr 5
do Wniosku o przyjęcie dziecka
do oddziału przedszkolnego
………………………, dnia …………………………………………………
Miejscowość

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE
RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
Uwaga!
Oświadczenia i deklaracje są ważne bezterminowo.
Rodzice / opiekunowie prawni dziecka mają prawo do zmiany decyzji poprzez złożenie nowych
oświadczeń lub deklaracji.
1.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W/S PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu przez Publiczną Szkołę
Podstawową w ……………… danych osobowych moich i mojego dziecka.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Publiczną Szkołę Podstawową
w .......................... danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie potrzebnym
do realizacji dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz
Rozporządzeniem MENiS z dnia 17 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm).

…………….…………………..….
Podpis matki/opiekunki prawnej

2.

………………………………….
Podpis ojca/opiekuna prawnego

DEKLARACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA W/S PRZEGLĄDÓW
CZYSTOŚCI

Wyrażam zgodę* / Nie wyrażam zgody * na przeprowadzanie przez szkolną pielęgniarkę
przeglądów higienicznych skóry i włosów u mojego dziecka.
…………….…………………..….
Podpis matki/ opiekunki prawnej

………………………………….
Podpis ojca/ opiekuna prawnego

___________________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić

3.

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU DZIECKA

*

*

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
na wykorzystanie przez Publiczną Szkołę Podstawową w ……………… wizerunku
mojego/naszego dziecka do celów szkolnych, tj. publikacji zdjęć i filmów z uroczystości
szkolnych i pozaszkolnych na szkolnej stronie www, na szkolnych tablicach informacyjnych,
w kronice szkoły/klasy oraz w szkolnej gazetce wydawanej przez Samorząd Uczniowski.
…………….…………………..….

………………………………….

Podpis matki/ opiekunki prawnej

*

Podpis ojca/ opiekuna prawnego

*

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
na wykorzystanie przez dziennikarzy prasowych lub telewizyjnych realizujących reportaże w
Publicznej Szkole Podstawowej w …………………….. wizerunku mojego/naszego dziecka
do celów publikacji w środkach masowego przekazu (prasie, telewizji).
…………….…………………..….

………………………………….

Podpis matki/ opiekunki prawnej

*

Podpis ojca/ opiekuna prawnego

niepotrzebne skreślić

4.

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

1) Zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu Publicznej Szkoły
Podstawowej w ………………….
2) Niezwłocznego informowania szkoły o każdej zmianie sytuacji prawnej
dziecka, zmianie danych osobowych własnych lub dziecka oraz zmianie danych
teleadresowych.

…………………………………………………….
Data i podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………………….…………
Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

