
 

 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 101 W OLSZTYNIE 

I ETAP EDUKACYJNY 

 

Zał. 5SP 
I.  OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

KLASY I – III 
 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………….…………………………………………………………….…………….. 

PESEL            

 

 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót do domu mojego dziecka po 

zajęciach w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w Olsztynie.  

2. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na sprawdzanie higieny osobistej.           

3. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na objęcie programem fluoryzacji.         

4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie 

internetowej i w materiałach promocyjnych  Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie. 

5. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przejazdy mojego dziecka autobusem komunikacji 

miejskiej, autokarem lub prywatnym samochodem pod opieką pedagogów SSP 101 w Olsztynie 

na wycieczki dydaktyczne, integracyjne, zawody sportowe, do kina, teatru, muzeum, na 

konkursy przedmiotowe i artystyczne itp., które będą się odbywać w ramach procesu 

dydaktycznego w SSP 101 w Olsztynie. 

6. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na samodzielne zamawianie przez moje dziecko 

obiadów.     

7. Wyrażam wolę, aby moje dziecko  uczestniczyło w lekcjach religii/ etyki/ zajęciach 

opiekuńczych/ samodzielnie wracało do domu w przypadku, gdy religia lub etyka odbywa się 

na  ostatniej lekcji* 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

…………………….……………                                                     …….……………….…..……………….…… 
          miejscowość, data                                                                                                                           podpis rodziców 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 101 W OLSZTYNIE 

I ETAP EDUKACYJNY 

 

II. UPOWAŻNIENIA 

 

1. Upoważniam ……………………………………………………………………... legitymującą się/legitymującego się 

dowodem osobistym .………………………………………… do odbioru mojego dziecka po zajęciach  

w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w Olsztynie.  

2. Upoważniam ……………………………………………………………………... legitymującą się/legitymującego się 

dowodem osobistym .………………………………………… do odbioru mojego dziecka po zajęciach  

w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w Olsztynie.  

3. Upoważniam ……………………………………………………………………... legitymującą się/legitymującego się 

dowodem osobistym .………………………………………… do odbioru mojego dziecka po zajęciach  

w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w Olsztynie.  

4. Upoważniam ……………………………………………………………………... legitymującą się/legitymującego się 

dowodem osobistym .………………………………………… do odbioru mojego dziecka po zajęciach  

w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w Olsztynie.  

5. Upoważniam ……………………………………………………………………... legitymującą się/legitymującego się 

dowodem osobistym .………………………………………… do odbioru mojego dziecka po zajęciach  

w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w Olsztynie.  

 

………………………………………………..                                          …………………………………………………………. 
         miejscowość, data      podpis rodziców 

 

III ZMIANY W OŚWIADCZENIU I UPOWAŻNIENIACH: 

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

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

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

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

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

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

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


