
 

 

OŚWIADCZENIA I KLAUZULE 

 

1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam/y, że wszystkie dane umieszczone 

w zgłoszeniu/wniosku o przyjęciu dziecka do klasy I są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku 

jakichkolwiek zmian zobowiązuję/emy się do ich aktualizacji. Przyjmuję/emy do wiadomości, że Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym może zażądać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających w/w dane. 
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2. Decydując się na zapisanie naszego/mojego syna/córki …………………………………………..… do Szkoły 

Podstawowej im Mikołaja Reja  w Rejowcu Fabrycznym zobowiązuję/emy się do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu i obowiązujących w szkole regulaminów i procedur,  

b) przestrzegania postanowień i ustaleń organów szkoły, 

c) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez szkołę dla rodziców. 
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3.. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wyrażam/y nie wyrażam/y zgody na okresowy przegląd czystości 

dziecka, w tym czystość głowy i skóry oraz na okresowe ważenie i mierzenie przez dyplomowaną pielęgniarkę. 
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4. Wyrażam/y nie wyrażam/y zgody w sytuacji niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego  

z rodzicami, na interwencję lekarza (choroba dziecka, wypadek itp.) i podanie lekarstw.  

 

Proszę wskazać, jakiego lekarstwa nie może podać dziecku lekarz i dlaczego oraz inne przeciwwskazania: 

 

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

................................................................................................................................................................................ 
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym 

imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja 

w Rejowcu Fabrycznym jego wyników przedmiotowych, osiągnięć i prac na stronie internetowej szkoły, w 

kronice szkolnej, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 

1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

2021…………………………………... 

(data, podpis)  

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji 

konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości szkolnych na stronie internetowej 

www.zszs.rejowiec.pl , w kronice szkolnej, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może 

być wycofana w dowolnym czasie.    

2021……………………………………... 

(data, podpis) 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Wszystkie oświadczenia i klauzule są prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Reja w Rejowcu Fabrycznym. 
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższego pouczenia. 
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http://www.zszs.rejowiec.pl/

