OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
O ROZPOCZĘCIU I KONTYNUACJI
EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA STEFANA KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO W WOLI MAKOWSKIEJ

Składam deklarację rozpoczęcia/ kontynuacji edukacji szkolnej przez moją córkę /mojego
syna ……………………………………………………………………………………
w Szkole Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej.

…………………………………………………
(podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

1.DODATKOWE INFORMACJE (proszę wybrać i zaznaczyć X właściwą odpowiedź, odpowiedzi)
1,1.DZIECKO BĘDZIE / NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z (proszę zaznaczyć właściwe)
Akcji ,,Szklanka mleka”
TAK
NIE
Akcji ,,Owoce w szkole”
TAK
NIE
Z opieki świetlicy szkolnej
TAK w godz. od…………. do ………
NIE
1,2.OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
a) Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celach
związanych z pracą szkoły zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE)2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych
(tj. Dz. .Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień statutu szkoły
 podawanie do wiadomości szkoły zmian dotyczących kontaktów adresowych
i telefonicznych
 przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osoby dorosłe
upoważnione do odbioru, zgłoszone nauczycielowi na piśmie, zapewniające dziecku opiekę
( oddział przedszkolny i klasy I-III),
 przyprowadzania i przysyłania do szkoły tylko zdrowego dziecka
 uczestnictwa w zebraniach rodziców, zajęciach otwartych i uroczystościach
Wyrażam zgodę na:
 przeprowadzanie przez nauczycieli diagnozy rozwoju dziecka, badań logopedycznych
 i pedagogicznych
 przeprowadzanie na terenie szkoły kontroli czystości
 umieszczanie na stronie internetowej szkoły, stronie BIP Urzędu Gminy w Makowie oraz
prasie lokalnej zdjęć mojego dziecka wykonanych na terenie placówki podczas zajęć,
konkursów, uroczystości.
 Wpis w dziennikach Peseli dzieci, kontaktów telefonicznych, listowych do rodziców/
opiekunów prawnych,
 wyjście dziecka poza teren szkoły na spacery, innych instytucji kulturalnych i sportowych,
wycieczki bez konieczności wyrażania odrębnej zgody na piśmie,
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
oraz wiem gdzie się znajduje.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści i ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.
Wola Makowska , dnia

……………………………………………..
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

