
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Prosimy o wypełnienie oświadczeń A lub B: 

A) Oświadczam, że podpis jednego rodzica (prawnego opiekuna) na dokumentach 
(zgodach itp.) związanych z uczęszczaniem naszego dziecka ………………………………….. 
do Przedszkola Zielona Żabka w Oleśnicy, jest jednoznaczny z akceptacją drugiego 
rodzica (prawnego opiekuna). Oświadczenie w tej sprawie jest ważne aż do 
odwołania. 

…………………….………………….……………………………….. 
(podpis obojga rodziców, prawnych opiekunów) 

 

 
B) Oświadczam, że na dokumentach (zgodach itp.) związanych z uczęszczaniem 

naszego dziecka ……………………………….………………………………………… do Przedszkola 
Zielona Żabka w Oleśnicy muszą znajdować się podpisy obojga rodziców 
(opiekunów prawnych). Oświadczenie jest ważne aż do odwołania. 
 

………………………………………….……………………………….. 
(podpis obojga rodziców, prawnych opiekunów) 

 
 

 
DEKLARACJA 

. 
Deklaruję, że moje dziecko …………………………………………………………………………..……………………. 
Będzie/nie będzie uczestniczyło w zajęciach religii, prowadzonych w Przedszkolu Zielona 
Żabka w Oleśnicy. Deklaracja jest ważna aż do odwołania. 

…………………………………….. 
(podpis rodzica, prawnego opiekuna) 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka ……………………………………………………… 
prowadzonymi przez Przedszkole Zielona Żabka w Oleśnicy formami poza pedagogiczno – 
psychologicznymi (Dz.U. nr 11 z dnia 07.01.2003 r). Oświadczenie jest ważne do 
odwołania. 
 

…………………………………….. 
(podpis rodzica, prawnego opiekuna) 

 
 
 
 
 

  



 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że zostałam/łem zapoznana/y z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997 r i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojej 
córki/syna …………………………………………… przez Przedszkole Zielona Żabka w Oleśnicy w 
zakresie prowadzonego w przedszkolu procesu dydaktycznego. Oświadczenie jest ważne 
aż do odwołania. 
 

………………….…………………………………….. 
(podpis rodzica, prawnego opiekuna) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na fotografowanie i umieszczanie zdjęć mojego dziecka 
………………………………………………….. w gablotach przedszkolnych oraz na stronie 
internetowej przedszkola, w dokumentacji i sprawozdaniach prowadzonych działań 
przesyłanych do koordynatorów zewnętrznych. Oświadczenie jest ważne aż do odwołania. 
 

………………………………………………………….. 
(podpis rodzica, prawnego opiekuna) 

 

 
DEKLARACJA 

 
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka …………………………………………………………… 
w wyjściach i wycieczkach poza budynek przedszkolny, organizowanych przez Przedszkole 
Zielona Żabka w Oleśnicy w ramach zajęć edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Oświadczenie jest ważne aż do odwołania. 
 

…………………….………………………………….. 
(podpis rodzica, prawnego opiekuna) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że w przypadku zmiany mojego stanowiska dotyczącego złożonych wcześniej 
deklaracji i oświadczeń, zawiadomię Przedszkole Zielona Żabka w Oleśnicy w formie 
pisemnej. 

 
……………………..……………………………….. 
(podpis rodzica, prawnego opiekuna 

 
 

 


