
Zgody i oświadczenia rodziców/ opiekunów – na etap edukacyjny 

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

Zgody i oświadczenia Podpis rodzica/ opiekuna 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku  mojego 

dziecka w postaci: zdjęć, filmów, prezentacji 

multimedialnych itp., w materiałach dotyczących życia 

szkoły oraz prezentacji szkoły w środowisku. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach 

prowadzonych na basenie. 

 

Biorę odpowiedzialność za samodzielne dojście / dojazd 

mojego dziecka do i ze szkoły.  

 

Wyrażam zgodę na wszelkie piesze wycieczki i wyjścia ze 

szkoły w ramach zajęć lekcyjnych organizowane przez 

nauczycieli na terenie Pszczyny. 

 

Wyrażam zgodę na pomoc dziecku w zabiegach i 

czynnościach higienicznych. 

 

Biorę pełną odpowiedzialność za dojście mojego dziecka 

do przystanku szkolnego busa i jego powrót z przystanku 

do domu. 

 

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. 

 

Wyrażam zgodę  na udział mojego dziecka w lekcjach 

religii. 

 

 

……………………………….. 
Podpis wychowawcy 



OŚWIADCZENIE 
Rok szkolny: ……………/……………. 

Uczeń/Uczennica:  ………………………………………………………………………..   

Klasa: ……………………….. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *  na udział mojego dziecka w lekcjach 

religii. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *  na publikację wizerunku dziecka  

w postaci: zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych itp., w materiałach 

dotyczących życia szkoły oraz prezentacji szkoły w środowisku. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *  na wszelkie wycieczki piesze ze szkoły  

w ramach zajęć lekcyjnych np.: do urzędów, sklepów, zakładów pracy, na 

lodowisko, na basen, do skate - parku itp. organizowane przez nauczycieli 

Zespołu Szkół nr 3 w Pszczynie. 

Biorę pełną odpowiedzialność za dojście mojego dziecka do przystanku 

szkolnego busa i jego powrót z przystanku do domu. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *  na comiesięczną składkę w wysokości  

….… zł na cele klasowe (m.in.: produkty na zajęcia kulinarne, papier ksero, 

herbata, cukier). 

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. 

* niepotrzebne skreślić 

……………………………………………………. 

data i podpis rodzica 


