
Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa 

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

Grupa: ....................................................., rok szkolny .................................. 

oczywiście z uwzględnieniem sytuacji pandemii COVID - 19 !!!( CZYLI W MIARĘ 
MOŻLIWOŚCI ) 

 

1. Wyrażam zgodę na wyjście dziecka poza teren Przedszkola nr 77, pod opieką 
nauczycieli, w ramach wycieczek organizowanych przez Przedszkole nr 77 – po 
uprzednim powiadomieniu o terminie i warunkach wycieczki (wybraną odpowiedź 
proszę zakreślić) 

TAK     NIE 

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursach międzyszkolnych o zasięgu 
dzielnicowym, krajowym, międzynarodowym – po uprzednim przekazaniu informacji 
o organizatorze konkursu, regulaminie konkursu oraz wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów danego konkursu (wybraną 
odpowiedź proszę zakreślić) 

TAK     NIE 

3. Wyrażam zgodę na zamieszczanie prac dziecka wykonanych podczas uczestnictwa w 
zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie www Przedszkola nr 77, na 
wystawach organizowanych przez Przedszkole nr 77 oraz w materiałach promujących 
Przedszkole nr 77 (wybraną odpowiedź proszę zakreślić) 

TAK     NIE 

4. Wyrażam zgodę na objęcie dziecka diagnozą logopedyczną, a w razie potrzeby terapią 
logopedyczną, w Przedszkolu nr 77 – w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju 
mowy i korekty ewentualnych wad w tym zakresie (wybraną odpowiedź proszę 
zakreślić) 

TAK     NIE 

5. Wyrażam zgodę na objęcie dziecka obserwacją psychologiczną przez psychologa w 
Przedszkolu       nr 77 w razie stwierdzenia takiej potrzeby przez nauczyciela (wybraną 
odpowiedź proszę zakreślić) 

TAK     NIE 

6. Wyrażam zgodę na przegląd czystości głowy dziecka przez pielęgniarkę w Przedszkolu 
nr 77 w celu wyeliminowania zarażeń wszawicą (wybraną odpowiedź proszę 
zakreślić) 

TAK     NIE 

7. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer 
telefonu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) w dzienniku zajęć 
przedszkolnych oraz w dokumentacji Przedszkola nr 77 oraz ich przetwarzanie przez 



nauczycieli Przedszkola nr 77 dla potrzeb wynikających z prowadzenia dokumentacji 
pracy Przedszkola nr 77  obejmujących przekazywanie ważnych wiadomości i 
zawiadomień od przedszkola, zapewnienie prawidłowej opieki i bezpieczeństwa 
dziecka w przedszkolu oraz udziału w konkursach (wybraną odpowiedź proszę 
zakreślić) 

TAK     NIE 

 

8. Wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku dziecka (fotografowanie) w 
celu: 

a) uzyskania pamiątkowych fotografii grupowych i indywidualnych, przekazywania 
zdjęć opiekunom prawnym dzieci z grupy oraz sprzedaży pamiątkowych fotografii 
przez wykonawcę usługi fotografowania na terenie Przedszkola nr 77 ; jestem 
świadoma/y, że rodzice/opiekunowie prawni  dzieci z grupy będą mieli możliwość 
obejrzenia zdjęć i  podjęcia decyzji co do zakupu (wybraną odpowiedź proszę 
zakreślić) 

TAK     NIE 

b) upublicznienia wizerunku na stronie www Przedszkola nr 77 oraz w materiałach 
promujących Przedszkole nr 77 w trakcie uczęszczania dziecka do Przedszkola nr 
77 (wybraną odpowiedź proszę zakreślić) 

TAK     NIE 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                       

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego 


