
                                                            ZGODY I DEKLARACJE RODZICÓW

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę na  umieszczanie  zdjęć  oraz  filmów  zawierających
wizerunek  mojego  dziecka………………………………………………………………..(imię
i  nazwisko  dziecka)  na  stronie  internetowej  Niepublicznego  Przedszkola  „MISIO”
zarejestrowany  podczas  zajęć  i  uroczystości  przedszkolnych  oraz  na  umieszczenie  prac
wykonanych przez dziecko podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno - wychowawczych. 
                                                                                              ……………………………………
…………………………………..
                                                                                  czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę na  umieszczanie  zdjęć  oraz  filmów  zawierających
wizerunek  mojego  dziecka………………………………………………………………..(imię
i nazwisko dziecka) na profilu Niepublicznego Przedszkola „MISIO”, który znajduje się na
serwisie  społecznościowym  FACEBOOK,  zarejestrowany  podczas  zajęć  i  uroczystości
przedszkolnych oraz na umieszczenie prac wykonanych przez dziecko podczas uczestnictwa
w zajęciach edukacyjno - wychowawczych.
                                                                                             ……………………………………
………………………………………
                                                                                  czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

Zgoda na umieszczenie danych kontaktowych w dzienniku zajęć przedszkolnych oraz
w dokumentacji Niepublicznego Przedszkola „MISIO”

Oświadczam,  iż  wyrażam zgodę na  umieszczenie  moich  danych  kontaktowych  tj.  imię  i
nazwisko, numer telefonu, adres, miejsce zamieszkania, zameldowania, miejsca pracy, e-mail
w  dzienniku  zajęć  przedszkolnych  dla  zapewnienia  kontaktu  wychowawcy  i  dyrektora  z
rodzicami  oraz  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka  i  rodziców  dla  potrzeb
wynikających  z  prowadzenia  dokumentacji  przedszkola,  zgodnie  z art.  13  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 119 z 04.05.2016) 
                                                                                              ……………………………………
……………………………………..
                                                                                    czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

Zgoda na udzielenie pomocy medycznej i wezwanie karetki pogotowia
W  razie  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  mojego
dziecka………………………………………………………………. (imię                  i
nazwisko)  wyrażam  zgodę na  wezwanie  karetki  pogotowia,  przewiezienie  dziecka  do
szpitala                              i udzielenie pierwszej pomocy.
                                                                                               ……………………………………
…………………………………….
                                                                                   czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

        „MISIO”



Zgoda na spacery na terenie Niepublicznego Przedszkola „MISIO”
Wyrażam  zgodę na  spacery  mojego  dziecka
……………………………………………………………….. (imię                               i
nazwisko dziecka)  w okolicach  Niepublicznego  Przedszkola  „MISIO” wraz  z  grupą,  pod
opieka kadry przedszkola w ramach zajęć.
                                                                                                …………………………………
………………………………………
                                                                                    czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

Zgoda na udział w sesjach zdjęciowych
Wyrażam  zgodę na  fotografowanie  mojego  dziecka  ……….
……………………………………………………………….  (imię  i  nazwisko  dziecka)  w
Niepublicznym  Przedszkolu  „MISIO”  (w  czasie  „sesji  zdjęciowych”  organizowanych  na
terenie przedszkola) – po uprzednim wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń.
                                                                                                …………….
…………………………………………………………..
                                                                                    czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

Zgoda na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych
Wyrażam  zgodę na  wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  przy  moim  dziecku
…………………………………………………………………………  (imię  i  nazwisko
dziecka) oraz wyrażanie czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu.
                                                                                                …………………………………
………………………………………
                                                                                    czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

Deklaracja
Deklaruje  informować  na  bieżąco  dyrektora  Niepublicznego  Przedszkola  „MISIO”  oraz
opiekunki w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu
kontaktowego. 
                                                                                                 …………………………………
……..………………………………
                                                                                   czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

Deklaracja
Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat  związanych z pobytem mojego dziecka
………………………………………………………………………..  (imię  i  nazwisko
dziecka) w Niepublicznym Przedszkolu „MISIO” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                                                                                                  …………………………………
…………………………………….
                                                                                    czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

Deklaracja
Zostałam/em poinformowana/y,  że  podczas  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  nie  mogą  być
podawane żadne leki,  nawet  te  wydawane bez recepty.  Zobowiązuję się  przyprowadzać
tylko zdrowe dziecko do Niepublicznego Przedszkola „MISIO”
                                                                                                ..…………..
…………………………………………………………..
                                                                                   czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów

*Oświadczenie o innym miejscu zamieszkania jednego z rodziców
Oświadczam,  że  matka/ojciec  mojego  dziecka
………………………………………………………………………. (imię                  i
nazwisko dziecka) przebywa poza miejscem zamieszkania moim i naszego dziecka, stąd nie



ma  możliwości  podpisywania  przedstawianych  przez  Niepubliczne  Przedszkole  „MISIO”
zgód  i  deklaracji.  Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  i  nauczycielek  z
Niepublicznego Przedszkola „MISIO” jeżeli obecna sytuacja ulegnie zmianie.
                                                                                                    ………………………………
…………..…………………………
                                                                                                                                            czytel
ny podpis rodzica

Deklaracja
Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat  związanych z pobytem mojego dziecka
…………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w
Niepublicznym Przedszkolu „MISIO” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                                                                                                    ………………………………
……………………………………..
                                                                                   czytelny podpis ojca czytelny podpis
matki/opiekunów


