
 

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓWW SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA RELIGII  

W PRZEDSZKOLU NR 70 

 

……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

……………………………………………………………………… 

               Adres zamieszkania 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania  

nauki  religii w publicznych przedszkolach i szkołach (z późniejszymi zmianami) 

Ja niżej podpisany wyrażam wolę, aby moje dziecko 

 

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

Imię i nazwisko dziecka 

Uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii 

 

 

…………………………………………………………….. 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Wrocław, dnia……………….. 

Administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 34, 51-168 

Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE 

Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzamy w celu procedowania 

złożonego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są 

w sekretariacie oraz na https://www.zsp4wroc.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych 

(RODO) – Klauzula informacyjna – złożenie pisma w placówc 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 
 

 

…………………………………………………………….. 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Wrocław, dnia……………….. 
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