
PRZEDSZKOLE nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 
54-104 Wrocław, ul. Suwalska 5 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
GRUPA: ………………………………………………………………… 
 
DATA: …………………………………………………………………… 
 

 

ZGODY w roku 2021/2022  
 

Lp. Rodzaj dokumentu: Wyrażam zgodę – TAK Podpis rodzica  

  Nie wyrażam zgody – NIE   

1. 
  ZGODA NA PUBLIKOWANIE WIZERUNKU 
  (zał. 1)    

     

     

2. DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W RELIGII    
 (zał. 2)    

     

     

3. ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH    

 DODATKOWYCH    
 Zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych    

 finansowanych przez gminę Wrocław i prowadzonych    

 w Przedszkolu nr 8 w ZSP 12 we Wrocławiu    

4. ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH    

 DODATKOWYCH    
 Zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych o    

 charakterze rewalidacyjnym prowadzonych w    

 Przedszkolu nr 8 w ZSP 12 we Wrocławiu    

5. ZGODA NA BADANIE I TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ    
 Wyrażam zgodę na badanie i terapię logopedyczną    

 mojego dziecka prowadzoną w Przedszkolu nr 8    

 w ZSP 12 we Wrocławiu    

6. ZGODA NA BADANIE I TERAPIĘ    

 PSYCHOLOGA    
 Wyrażam zgodę na badanie i zajęcia z psychologiem    

 mojego dziecka prowadzone w Przedszkolu nr 8    

 w ZSP 12 we Wrocławiu    

7. ZGODA NA PRZEGLĄD CZYSTOŚCI SKÓRY    

 GŁOWY DZIECKA    
 Wyrażam zgodę na przegląd czystości skóry głowy    

 mojego dziecka w Przedszkolu nr 8 w ZSP 12    

 

we Wrocławiu 
 

 
     

8. ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY U 
DZIECKA  
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego  
dziecka w Przedszkolu nr 8 w ZSP 12 we Wrocławiu  

 
Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. Oświadczam, że w 
przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w niniejszym formularzu, niezwłocznie 
powiadomię na piśmie nauczyciela grupy w Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP 12 
we Wrocławiu. 
 
 
 
 

………………………………………………………….  
podpis rodzica 
 
 
 



 
Zał. 1 FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu nauczyciele, wychowanków i rodzice tworzą 
społeczność. Nasi nauczyciele, rodzice na bieżąco fotografują ważne chwile z życia naszych podopiecznych. 
Zdjęcia te pozwalają nam tworzyć społeczność wokół naszej placówki i przygotowywać wychowanków do życia 
w społeczeństwie.  
Chcielibyśmy móc publikować te zdjęcia na: stronie internetowej placówki https://zsp12wroclaw.edupage.org/.  
Celem publikacji zdjęć jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań uczniów. Dzięki 
temu większa ilość rodziców oraz bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeń z ich życia, a same dzieci będą 
mogły zobaczyć siebie w Internecie w interakcji związanej z naszą społecznością i edukacją, co może mieć 
pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.   
Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli publikować 
wizerunek Twojego dziecka w powyższych mediach potrzebujemy, wyrażenia przez Ciebie stosownej zgody.  
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail 
sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl lub składając pismo w Placówce. Wycofanie zgody nie wpływa na 
legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.  
Dane dziecka: 
 
___________________________  -   ___________________________ 
(imię i nazwisko dziecka)        (data urodzenia dziecka) 

 
Zgadzam się na publikację wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz 
oznaczeniem grupy/klasy przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 na stronie internetowej 
https://zsp12wroclaw.edupage.org/.  
 
 
___________________________                                                       ___________________________              
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                (miejscowość, data) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zał. 2 FORMULARZ OŚWIADCZENIA - ZAJĘCIA RELIGII 
 
Oświadczam, że zgłaszam moje dziecko _________________________________________________  
do udziału w zajęciach religii rzymsko-katolickiej prowadzonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we 
Wrocławiu. 

 
_______________________________ 

(data i podpis rodzica) 
 
 
Powyższe oświadczenie zbierane jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w trybie przewidzianym przez 

przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 będzie przetwarzać dane osobowe związane ze złożonym oświadczeniem w 

wykonaniu obowiązków nakładanych przez polskie prawo, w związku z art. 9 ust. 2 lit. g) Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych.    

Składane oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać 
zmienione.  
 

 

https://zsp12wroclaw.edupage.org/
mailto:sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
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