
Oświadczenia, zobowiązania, zgody rodziców/opiekunów prawnych

Imię i Nazwisko: ………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/em się ze statutem obowiązującym w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia
Radosnego Malucha” o profilu artystyczno – językowym w Tychach i zobowiązuję się do jego bezwzględnego
przestrzegania.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  procedurami  bezpieczeństwa  obowiązującymi  w  Niepublicznym
Przedszkolu „Akademia Radosnego Malucha” o profilu artystyczno – językowym w Tychach i zobowiązuję się
do jego bezwzględnego ich przestrzegania.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach pieszych poza teren przedszkola.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam  zgodę  na  fotografowanie  i  nagrywanie  mojego dziecka  w przedszkolu  podczas  zajęć,  imprez,
uroczystości i wydarzeń przedszkolnych w celu umieszczenia i publikowania 
(Proszę wpisać TAK lub NIE):

 na stronie internetowej przedszkola  ………………………………………………………………………………………….
 w ulotkach, folderach i materiałach promocyjnych przedszkola  ………………………………………………..      
 na tablicach informacyjnych w przedszkolu  ……………………………………………………………………………….
 w kronice przedszkola   ……………………………………………………………………………………………………………….
 w artykułach w prasie o treści edukacyjnej i promocyjnej   ………………………………………………………..
 na profilu przedszkola facebooku   ……………………………………………………………………………………………..

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam zgodę na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka, wysyłanie ich na konkursy w ramach
działalności Niepublicznego Przedszkola „Akademia Radosnego Malucha” o profilu artystyczno-językowym w
Tychach.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny

1



                                                                                                                                                        czytelny podpis

Proszę wpisać TAK lub NIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w:

 w zajęciach religii   …………………………………………………………………………………………………………………….......
 w zajęciach z psychologiem   …………………………………………………………………………………………………….......
 w zajęciach z logopedą   oraz przesiewowych badaniach logopedycznych ……………………...................

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam  zgodę  na  przewiezienie  mojego  dziecka  do  szpitala  i  udzielenie  pomocy  medycznej  w  razie
zagrożenia zdrowia lub życia  ………………………………………………………………………………………………………

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i może aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, korekcyjnych i
taneczno–ruchowych  prowadzonych  przez  Niepubliczne  Przedszkole  „Akademia  Radosnego  Malucha”  o
profilu artystyczno – językowym w Tychach.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny

                                                                                                czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przegląd czystości głowy dziecka przez nauczyciela lub pielęgniarkę w przedszkolu w celu
wyeliminowania zarażeń wszawicą.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis
Zobowiązuję się ściśle współpracować z przedszkolem w obszarze edukacji,  opieki  i  wychowania mojego
dziecka poprzez: 

 udział w rozmowach, konsultacjach i zebraniach nauczycieli z rodzicami,
 zbadanie  prawidłowego  rozwoju  dziecka  w  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  w  przypadku

stwierdzenia przez nauczyciela niepokojących nieprawidłowości lub symptomów,
 dostarczenie  do  przedszkola  wyników  badań  w  celu  zapewnienia  mu  prawidłowego  procesu

edukacji.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis
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