
Załącznik nr 3 
 

 
……………………………………………………..               Radom, dnia ……….20…..r. 
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna) 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Deklaruję udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
         (imię i nazwisko ucznia) 
w zajęciach z Religii/Etyki* w roku szkolnym 20………/20…….. . 
 
 
 …………………………………………………………                   niepotrzebne skreślić ٭
                          Podpis Rodzica/Opiekunów 
 
 
 
Podstawa prawna i Rozporządzenie MEN z dn. 25.03.2014r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 983). 
 
 
 
 
 
……………………………………………………..                    Radom, dnia ……….20…..r. 
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna) 
 

OŚWIADCZENIE 
Działając w imieniu mojego dziecka .…………………………………………………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, publikację wizerunku na szkolnej witrynie internetowej www.plastyk.radom.pl 
oraz do celów szkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w/w celu. 
 
 
                       ………………………………………………………… 
                                Podpis Rodzica/Opiekunów 
 
 
 

 
 
 
……………………………………………………..                       Radom, dnia ……….20…..r. 
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna) 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na  udział mojego dziecka w zajęciach o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 
gdzie m. in. dokonywana jest wstępna diagnoza przyczyn niepowodzeń lub niewłaściwych zachowań oraz w razie konieczności na 
indywidualne porady/konsultacje o charakterze wspierającym, motywującym, dyscyplinującym bądź terapeutycznym. Działania te 
mogą być prowadzone przez pracowników szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, policji i innych instytucji zajmujących 
się profilaktyką i wychowaniem. 
 
 …………………………………………………………       niepotrzebne skreślić ٭
                               Podpis Rodzica/Opiekunów 

http://www.plastyk.radom.pl/


…………………………………………..                               Radom, dnia ………………………. 
         imiona, nazwisko rodziców 

 

Do Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu 

Zgłaszam rezygnację z udziału w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” 

 mojego syna/córki…………………………………………………………………………… 
                                                            imię, nazwisko ucznia 

ucznia/uczennicy klasy………………………... Rezygnuję z udziału w zajęciach edukacyjnych 
„Wychowanie do życia w rodzinie” mojego syna/córki w roku szkolnym 2023/2024. 

Na podstawie: §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.  
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 ze zm.) 

…………………………………. 

                                                                                                      podpisy rodziców ucznia 
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