
Szkoła Podstawowa im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu 
97-320 Wolbórz Proszenie 98 

Tel. 518 828 902 

*zakreślić właściwe 

 
                                                                                 Proszenie,  dnia………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 
………………………………………………………………………………. 
( adres do korespondencji) 
 
………………………………………………………………………………… 
( telefon kontaktowy) 
 
 
 

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW 
 
………………………………………………………………………………………………… 

( Imię i nazwisko dziecka ) 
 

 Zobowiązuję się posyłania do szkoły tylko zdrowego dziecka. 

 Zobowiązuję się do systematycznej i odpowiedzialnej współpracy ze szkołą w dziele 
kształcenia i wychowania dziecka 

 Zobowiązuję się do powiadamiania o nieobecnościach dziecka  

 Zobowiązuję się do uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 Zobowiązuję się do powiadomienia dyrektora o planowanej rezygnacji ze szkoły                
z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam  zgodę na 
przewiezienie go do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 

 Deklaruję informować na bieżąco dyrektora szkoły oraz nauczycieli w przypadku      
zmiany mojego miejsca zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu kontaktowego. 

 Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury ciał mojego dziecka w czasie 
trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zagrożeniem 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 codziennie przed wejściem dziecka do szkoły oraz w 
trakcie jego pobytu w placówce. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę 
działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem 
epidemii. 

 „ Wyrażam * zgody na badanie mojego dziecka przez logopedę oraz ewentualny udział 
mojego dziecka w zajęciach z logopedą. 

 Wyrażam zgodę na kontakty dziecka z pielęgniarką/higienistka, celem sprawdzania 
czystości ciała dziecka. 

 Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka w szkole (w czasie imprez 
organizowanych przez przedszkole/szkołę) oraz na umieszczanie zdjęć z w/w imprez 
na stronie internetowej przedszkola/szkoły. 

 
 
 

.............................................................................. 
Data oraz czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 



Szkoła Podstawowa im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu 
97-320 Wolbórz Proszenie 98 

Tel. 518 828 902 

*zakreślić właściwe 

 INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) 

oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000): 

1. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 

Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Natalia Byczek 

3. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym 

dziecka jest warunkiem podjęcia dalszych czynności wynikających z procesu 

rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry i 

Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59). 

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych przez administratora 

pracowników zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności. 

5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane 

organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

6. Dane będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w 

Proszeniu, a następnie usunięte. 

7. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania. 

8. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania 

zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych  osobowych oraz dziecka.  

9. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka. 

10. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz dziecka przez do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

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

(data, podpis rodzica)  

 


