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

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

/imiona (podać również drugie imię)/

/adres/

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

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

/nazwisko/

/PESEL/

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na podjęcie nauki w Zespole Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka Katowice ul. Roździeńska 25
mojego syna, córki.......................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zobowiązuję się do aktywnej współpracy ze szkołą w zakresie postępów w nauce i wychowania mojego
dziecka, regularnych kontaktów z wychowawcą klasy i uczestnictwa w zebraniach rodziców oraz umieszczenia danych
osobowych w dzienniku lekcyjnym łącznie z numerem telefonu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie zawartych w załącznikach danych osobowych w celu wynikających
z działalności statutowej szkoły. (Dz. U. Nr 133 z 1997r., poz. 883)

..........................................................................
....
/podpis rodzica lub prawnego opiekuna/

OŚWIADCZENIE
Działając w oparciu o § 1.1 i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie
warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr. 36 z 1992r., poz. 155
późn. zm.)
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
na uczestnictwo mojego (jej) syna/córki*......................................................................................................................................
/imię i nazwisko/

w zajęciach edukacyjnych z religii w Zespole Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach ul. Roździeńska 25
.....................................................................
/podpisy rodziców/opiekunów prawnych/

* niepotrzebne skreślić

Ponieważ część zajęć wychowania fizycznego odbywa się zgodnie z zainteresowaniami uczniów, chciałbym/abym
uczestniczyć w zajęciach * :
.... lekkiej atletyki

.... gier zespołowych (piłka ręczne, nożna, koszykówka, siatkówka)

.... taneczno – aerobowych

.... innych ( jakich).........................................................................................

*zaznaczyć właściwe pole

Zgodnie z ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny art. 23 i 24, ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10.05.2018r. wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w działaniach medialnych i reklamowych
prowadzonych przez szkołę, zarówno w trakcie nauki jak i po ukończeniu szkoły, również na stronach internetowych szkoły
oraz w mediach społecznościowych ( np. Facebook) .
`
.........................................................................
/podpisy rodziców/opiekunów prawnych/
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie o ochronie danych
osobowych z dnia 10.05.2018r. wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do
szkoły ( np. publikowanie list kandydatów i przyjętych do szkoły)

.........................................................................
/podpisy rodziców/opiekunów prawnych/

ZAŁĄCZNIKI :
1.

Oryginalne świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego

2.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

3.

Karta zdrowia przekazana z gimnazjum

4.

Dwa podpisane zdjęcia

5.

Zaświadczenie o przyjęciu ucznia na praktykę w przypadku ZSZ

tel./fax (32) 2569823; tel. , (32) 2049695
strona internetowa: www.zsgkatowice.edu.pl adres e-mail : zsgkatowice@wp.pl

