
Zgody i oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów na czas nauki w szkole 

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

 

Zgody i oświadczenia 
 

data i podpis rodzica/ 
opiekuna prawnego 

Biorę odpowiedzialność za samodzielne dojście / dojazd mojego dziecka do i ze 
szkoły.   
 

 

Biorę pełną odpowiedzialność za dojście mojego dziecka do przystanku szkolnego 
busa i jego powrót z przystanku do domu.  
 

 

Wyrażam zgodę na wszelkie piesze wyjścia ze szkoły w ramach zajęć lekcyjnych, 
organizowane przez nauczycieli na terenie Pszczyny, oraz dojazdy na basen, na 
zasadach zgodnych z zapisami §9 Statutu Zespołu Szkół.  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach prowadzonych na basenie.  
 
 

 

Wyrażam zgodę na pomoc dziecku w zabiegach i czynnościach higienicznych.  
 

 
 
 

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy 
przyniesione przez dziecko do szkoły (telefon, MP3 itp.).  
 

 

Mam świadomość, że celowe niszczenie mienia szkolnego jest równoznaczne                
z pokryciem kosztów lub naprawieniem szkody przez rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka, zgodnie z postanowieniami § Statutu Zespołu Szkół.  

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

                        Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 
r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na  wykorzystanie wizerunku mojego  dziecka 
…………………………………………………….…………………........... zarejestrowanego podczas jego pobytu w Zespole Szkół nr 3 
Specjalnych im Janusza Korczaka z siedzibą w Pszczynie  ul. Zamenhofa 5, w szczególności podczas uroczystości, 
konkursów, zabaw, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek.  
Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej placówki, portalach informacyjnych i facebooku, w lokalnej 
prasie, na gazetkach szkolnych i tablicach ściennych itp., w celu informacji i promocji szkoły oraz osiągnięć i umiejętności 
dziecka na jej terenie oraz poza nią. Zgoda wyrażana jest na czas nauki w naszej szkole i po jej zakończeniu. 
Zostałem/am poinformowany/a, że: 

1. Administratorem Danych osobowych jest  dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych  im. Janusza Korczaka                   
43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 5. 

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym wyżej celem. 
3. Przysługuje Pani / Panu  prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody.   
 

 

…………………………………………………………                                                 …….…………………………………………………….. 
      miejscowość, data                                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego  ucznia 

 


