
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w  Zakopanem 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

……………..…………………………..……. 

(miejscowość, data) 
 

 

Deklaracja 

 

My niżej podpisani 

 

……………………………………………………….. 

( imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów* ) 

 

oświadczamy, 

 

że zapoznaliśmy się z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym Katolickiej Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem a także z dokumentami  szkolnymi,  

a w szczególności ze Statutem.  

Oświadczamy, iż akceptujemy zawarte w tych dokumentach postanowienia. 

 

Znając swoją rolę, jako najważniejszych wychowawców swoich dzieci oraz wiedząc,  

iż dla prawidłowego rozwoju dziecka jest niezwykle istotne,  aby między szkołą  

i rodziną istniało porozumienie i spójność w procesie wychowawczym, deklarujemy 

współpracę ze Szkołą na rzecz dobra naszych dzieci. 

 

 

 

………………………….……………………  

podpis Rodziców/ Opiekunów  

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w  Zakopanem 

 

 

Załącznik nr 2 

 

…………………………………………..……. 

(miejscowość, data) 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na publikowanie fotografii i informacji 

z życia szkoły na stronach internetowych placówki zawierających wizerunek mojego dziecka 

oraz publikacji w mediach lokalnych. 

                   

 

                                                 

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

                                                       podpis Rodziców/Opiekunów*

     

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach przedmiotowych 

odbywających się w ramach zajęć szkolnych  na terenie Zakopanego i poza Zakopanem, 

organizowanych zgodnie z Regulaminem Wycieczek Katolickiej Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem. 

 

 

 

                             

…………………..…………………………… 

              podpis Rodziców/Opiekunów*

   

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w  Zakopanem 

 

 

 

 

zał. nr 3 

 

…………….………………………………..……. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

Zgoda rodziców na udostępnienie danych wrażliwych dziecka 

 

 

Wyrażam zgodę Administratorowi Ochrony Danych Osobowych  Katolickiej Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej im. Św. Jana Pawła II, ul. Kościeliska 47 A, 34-500 Zakopane na udostępnienie moich 

danych w zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… (podać zakres), 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i w celu ……………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (podać cel). 

 

Przyjmuję do wiadomości, że wymienione dane mają charakter wrażliwy i nie mogą być 

przetwarzane w innych celach i innym zakresie niż wskazuje niniejsza zgoda. 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

(podpis rodziców) 

 
 


