
DEKLARACJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCHUCZNIA  
 

………………..…………..………………………………….           klasa ……………..  X LO W TORUNIU 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 

Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i 
członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 
uczęszczającego do X LO w Toruniu w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i 
dydaktycznej szkoły. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest X LO w 
Toruniu i że dane są przetwarzane tylko w w/w zakresie oraz o dobrowolności podawania danych 
osobowych i prawie wglądu do nich, jak również ich poprawiania.  
 
           .........................................................  

  Podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

Oświadczenie 
1. Wyrażam zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach, wycieczkach i 

innych formach zajęć realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, 

programów nauczania w X LO w roku szkolnym 2021/2022. 

 

TAK NIE 

………..…………………… 
 Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

2. Wyrażam zgodę na opiekę psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2021/2022 – na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1280). 

 

TAK NIE 

……………………….………… 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych 



 

3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 983)wyrażam zgodę na uczestniczenie naszego dziecka w lekcjach religii: 

 

TAK NIE 

 

……….………………………… 
  Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

 

4. Nie wyrażam zgody na udział naszego dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, które 

odbywać się będą  w roku szkolnym 2021/2022. 
 

           ………………………………………
           Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

5. Deklaruję udział mojego dziecka w dodatkowych zajęciach wspomagającychz 

przedmiotu......................................................................................... organizowanych w X LO w 

Toruniu 

w okresie od 02.09.2021 r. do 22.12.2021 r.  

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

   Podpis rodziców/opiekunów prawnych  
 

Toruń, data ............................................. 

 


