
PRZEDSZKOLE  CZTERY PORY ROKU 

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

 miejscowość:................................................ dnia……………………………. 

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

 

• Zostałam/em poinformowana/y, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być 

podawane żadne leki. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe 

dziecko. 

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

czytelny podpis rodziców,opiekunów prawnych 

• W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam/nie wyrażam zgody na 

przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 

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

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

•  Deklaruję informować na bieżąco dyrektora przedszkola oraz nauczycieli w przypadku 

zmiany mojego miejsca zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu kontaktowego. 

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

• Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych pobytem dziecka w 

przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

  

•  „Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych – w celach związanych z pobytem dziecka w 

przedszkolu, w tym w dzienniku zajęć przedszkola oraz w innej dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

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

         czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów



• Wyrażam/nie wyrażam zgody na prowadzenie badań oraz udział mojego dziecka w 

zajęciach z psychologiem/pedagogiem. 

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

• Wyrażam/nie wyrażam zgody na badanie mojego dziecka przez logopedę oraz ewentualny udział 

mojego dziecka w zajęciach z logopedą. 

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

•   Wyrażam/nie wyrażam zgody na uczęszczanie dziecka na religię- dotyczy dzieci z grupy 

najstarszej  

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

•  Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka w przedszkolu (w czasie imprez 

organizowanych przez przedszkole) oraz na umieszczanie zdjęć z w/w imprez na stronie 

internetowej przedszkola. 

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

• Wyrażam/nie wyrażam zgody na fotografowanie mojego dziecka w przedszkolu 

(w czasie „sesji zdjęciowych” organizowanych na terenie przedszkola) – po uprzednim 

wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń. 

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

• Wyrażam zgodę na spacery mojego dziecka w okolicach przedszkola (wraz z całą grupą pod 

opieką nauczycielek) w ramach codziennych zajęć przedszkolnych. Natomiast przed każdą 

wycieczką zostanę powiadomiony uprzednio przez nauczyciela.

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 



• Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku 

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

• Wyrażam/nie wyrażam zgody na sprawdzenie  czystości ciała dziecka - umożliwi ona 

m.in. sprawdzenie, czy w przedszkolu nie ma wszawicy. 

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

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zapoznałam/łem się z następującymi regulaminami obowiązującymi w Przedszkolu Cztery Pory 

Roku  i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich zawartych: 

• Statut Przedszkola Cztery Pory Roku 

• Procedura postępowania w czasie zachorowania dziecka 

• Procedury postępowania nauczycieli Przedszkola Cztery Pory Roku w sytuacjach 

kryzysowych  

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

 czytelny podpis rodziców/ opiekunow prawnych 


