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DEKLARACJA
dotycząca udziału ucznia w lekcjach

ucze klasy

Gľoszę postawi znak 'X' przy rvybranym waľiancie)

E
E

beĄaewąszłz.ać w szkole na lekcje ĺeligii
bďae vpzęszrzaś w szkole na zajęcia z etyki
brĄa:evczłrszczać, w szkole na lekcje religii i etyki
nie b$zie uczęszczać w szkole ani na lekcje religii, ani etyki.

_2022D3 Zespołu Szk ł Łącarości w Ponaniu

DoTYczY DzIEcKĄ KTÓRE NIE WEŹjMIE IJDZIALU w LERC,IACH RELIGII
LUB ETY-Iq ORGANIZOWANYCH W SZKOLE

jeśii dziecko nie będzie uczestnicqľ w lekcjach ľeligiÍ lub etyki podczas zajęć klasy z tęo
przrdmioĘ mr ono obowĺ{zek pľzebyrľać w bibliotece szkolnej pod opieĘ nauczycĺela
bibliotekarza"

w prrypadkĘ gĘ 7ajęia z religii lub etyki b$ą prowadzone na lekcji píervnzej lub ostatniej,
proszę' by moje dziecko:

pľzebyrłało w bibliotece @ opieĘ nauczyciela bibli otekaĺza
przychďziło p fuiej do sz.kĘ lub wychodziło wcześniej, ďe w tym czasie bioę za nie pę1ną
odpowiedzialność.
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ANKM,TA OSOBOWA
Do sZKÓŁ PoNADPoDsTA\ilowYcH zsŁ- UZI]PEŁIIIAIĄCA

oŚwHoczpľrn RoDzIcA (PRAlvNEGo oPIEKUNA)

Imĺę (ĺmiona) i nazwisko ucznia:

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Miejscowoś zamieszkiułana pĺznz ucaiato: (właściwe pĺoszę podroeśliQ

miasto do 5 tys. mieszła c w; miasto powyzej 5 tys. mĺesz.ka c w;

Języki obce:

(proszę postawić anakXpĺzy dw ch wybranych jęrykach obcycĘ

pgnĺ ,.lnia

Podpis rodzicďprawnego opiehua

Lp.

l. Zgoddie z Ro4oľ'ządzeniem P8rlamenĺr Europejskiego i R'dy (UE) 2ot6t679 z Ä ĺ 27 hľiebia 20t r.
w sprarvic ochĺony os b firycaych w zwią:dol z przetwarzanien danycn osoborłrych i w sprawio swobodnąo
grzrpływu akich danyc'h oraz ucbylenia 95l46lvłE (4.5ä16 L ll9/3E Dd Dnik Uľađorľy Unii
Europejs}iej PL) oľaz Ustawą z dnia l0 maja 2)l8 ĺ o ochronie danycb osobowych @zU2olli pozlo{n)
lvyŤaän 18dę * przetwarżsnie danyc'h osoborłych podanych w niniejszej ankiecie w colu-ľealizacji
stabtorłych *'lq'ĺ dydaktycaycĘ opie.lo czych i wychowawczych wobec ĺtziecką lĺ ręo dane dotyczą

2. Je$em świadomy/a odpowiedzialnościkamej a oŽaie fabzywego oświadczenia

I

2022r.

Językobcy

Język angielski

2. Język niemiecki

3 Jęryk hisz?ą ski

Kontynuacja

podpisrodzic w@rawnychopiekun w)


