
Deklaruję udział mojego dziecka………………………………………………… 

w odpłatnych zajęciach na Pływalni „Karpik” (dot. uczniów kl. I-III) 

 

 
………………………………………                                    ……………………………………… 

       (data i podpis rodzica)                                                                (data i podpis rodzica) 

           

 
 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………….…….…………………….. 

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i może uczestniczyć w zajęciach na basenie. 
 

 
………………………………………                                    ……………………………………… 

       (data i podpis rodzica)                                                                (data i podpis rodzica) 

 

           
 

 

Deklaruję, że moje dziecko……………………………………………………… 

będzie uczęszczało na lekcje religii. 

 

 
………………………………………                                    ……………………………………… 

       (data i podpis rodzica)                                                                (data i podpis rodzica) 

 

           

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie zdjęć, na których 

widnieje moje dziecko: 

 
……………………………………………………… 

    

jako uczeń/ uczennica* Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie, do publikowania 

ich na stronie internetowej szkoły, Kronice Szkolnej, w prasie itp. materiałach 

promujących i ukazujących działalność Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie. 

 

 
………………………………………                                    ……………………………………… 

       (data i podpis rodzica)                                                                (data i podpis rodzica) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 

DANE OSOBOWE UCZNIA * 

PESEL / jeżeli brak - numer dokumentu:  
 

           

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO: 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 

 

ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO: 

 

ADRES ZAMIESZKANIA – wpisać, jeżeli jest inny niż zameldowania: 

 
*Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Przyjmuję do wiadomości, że 
administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie przy  ul. Solarza 12 oraz, że mam prawo wglądu 
do danych oraz ich poprawiania.  
 

……………………………………………………                                            …………………………………………………… 
(data i podpis rodzica)                                                                (data i podpis rodzica) 

 

DANE OSOBOWE RODZICA * 

PESEL / jeżeli brak - numer dokumentu: 
 

           

IMIĘ I NAZWISKO: 

ADRES E-MAIL: 

TELEFON: 

ADRES ZAMIESZKANIA – podać jeżeli jest inny niż dziecka: 

 

DANE OSOBOWE RODZICA * 

PESEL / jeżeli brak - numer dokumentu: 
 

           

IMIĘ I NAZWISKO: 

ADRES E-MAIL: 

TELEFON: 

ADRES ZAMIESZKANIA – podać jeżeli jest inny niż dziecka: 

 
*Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu korzystania przeze mnie z dziennika elektronicznego oraz w celu prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Szkoła Podstawowa 
Nr 28 w Rzeszowie przy  ul. Solarza 12 oraz, że mam prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.  
 

………………………………………………………                                               …………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica)                                                                          (data i podpis rodzica) 

 

 


