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Zgody i upoważnienia dotyczące dziecka 

          

 
(Imię i     Nazwisko dziecka) 

 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody, na wszelkiego rodzaju wyjścia i spacery poza teren Placówki 

Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Bajkowy Dom", odbywające się w ramach zajęć                  

dydaktyczno - wychowawczych. 

 

                                                                                                                                       Podpis rodzica 

 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka z Placówki następujące osoby: 

 

 Imię i nazwisko:                                                                                                                                                                                                                                

………………………………………………             

 Adres: 

…………………………………………….. 

 Seria i nr. Dowodu: 

……………………………………………… 

 Nr. Telefonu 

………………………………………………. 

 

 

Podpis rodzica 

 

 

 

 

 Imię i nazwisko 

 

………………………………………………. 

 

 Adres 

……………………………………………… 

 

 Seria i nr. Dowodu 

……………………………………………… 

 

 Nr. Telefonu 

 

………………………………………………. 
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Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody, na wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu. 

 

 

Podpis rodzica 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody, na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach języka angielskiego 

organizowanego przez Placówkę. 

 

Podpis rodzica  

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody, na umieszczenie wizerunku mojego dziecka na facebooku Przedszkola. 

 

 

                                                                                                                                                         Podpis rodzica 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody, na fotografowanie dziecka w przedszkolu oraz udostępnianie i 

wykorzystanie jego wizerunku do celów promujących pracę przedszkola. /zdjęcia w prasie, filmy , filmowanie i 

fotografowanie podczas imprez , uroczystości i wydarzeń przedszkolnych, udostępnianie danych /w tym filmów 

i fotografii, w ramach uczestnictwa w różnych akcjach i konkursach/. 

 

                                                                                                                                                         Podpis rodzica 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody, na profilaktyczne sprawdzanie czystości głowy dziecka przez 

pielęgniarkę, w ramach corocznej akcji zapobiegania wszawicy w instytucjach oświatowych.  

 

                                                                                                                                                         Podpis rodzica 
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W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na 

wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy. 

 

                                                                                                                                                         Podpis rodzica 

 

Zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki. 

Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko. 

 

 

Podpis rodzica 

Deklaruję, informować na bieżąco dyrektora przedszkola oraz nauczycielki w przypadku zmiany mojego miejsca 

zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu kontaktowego. 

 

 

Podpis rodzica 

Zapoznałam/em się z aktami osobowymi oraz pełną dokumentacją Przedszkola do którego uczęszcza moje dziecko. 

 

                                                                                                                                                           Podpis rodzica                                 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wszelkiego rodzaju wyjazdy do kina, teatru, sali zabaw dla dzieci, 

rożnych instytucji odbywające się w ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych, o których informowany 

będę na bieżąco w roku szkolnym przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną Placówki. 

Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego wypełnienia formularza* dostępnego w Placówce w przypadku 

gdy moje dziecko nie będzie brało udziału w wyjeździe o którym zostanę poinformowany/a. 

*Formularz wypełniają wyłącznie rodzice tych dzieci, których grup dotyczy dany wyjazd. 

W momencie świadomego niewypełnienia formularza rodzić zobowiązuje się zabrać dziecko do domu w dniu 

wyjazdu — (dotyczy wyłącznie grup dla których przeznaczony jest wyjazd!) 

 

Podpis rodzica/ Prawnego opiekuna 
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                                                      Imię i nazwisko dziecka 

 

Adres zamieszkania dziecka•  

PESEL dziecka•  

 Rodzaj ubezpieczenia: Dodatkowe ubezpieczenie: 

 

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna dziecka: 

 

Adres zamieszkania rodzica/ prawnego opiekuna dziecka: 

 

PESEL rodzica/ prawnego opiekuna dziecka•  

 

 Data Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

                                                                                                                                                          

  


