
ZGODA NA BADANIE LOGOPEDYCZNE

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na badanie mojego dziecka ….............................................................................. 

przez logopedę oraz ewentualny udział w zajęciach logopedycznych.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

ZGODA NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na prowadzenie badań oraz udział mojego dziecka 

…...................................................................................  w zajęciach z psychologiem oddelegowanym do pracy na 

terenie Publicznego Przedszkola Nr 8 „Plastuś” w Garwolinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

ZGODA NA UDZIELENIE POMOCY MEDYCZNEJ I WEZWANIE KARETKI POGOTOWIA

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka  …................................................................................... 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie 

pierwszej pomocy.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

ZGODA NA SPACERY I WYCIECZKI POZA TEREN PRZEDSZKOLA

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na spacery i wycieczki mojego dziecka …............................................................ 

w okolicach przedszkola (wraz z grupą pod opieką nauczycielek) w ramach codziennych zajęć przedszkolnych.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

ZGODA NA KONTAKTY DZIECKA Z PIELĘGNIARKĄ W CELU SPRAWDZANIA CZYSTOŚCI CIAŁA 

DZIECKA

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na sprawdzenia czystości ciała dziecka ( w tym przegląd czystości głowy w 

celu wyeliminowania zarażeń wszawicą) przez pielęgniarkę wyznaczona przed dyrektora przedszkola.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

DEKLARACJA

Deklaruję informować na bieżąco dyrektora przedszkola oraz nauczycielki w przypadku zmiany mojego miejsca 

zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki



OŚWIADCZENIE

Zostałam/em poinformowana/y, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki, nawet te 

wydawane bez recepty. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko mając na uwadze ryzyko 

zarażenia innych dzieci oraz nauczycieli.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się ze STATUTEM Publicznego Przedszkola Nr 8 „Plastuś” 

(strona internetowa www.pp8plastus.pl) i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci  z 

Publicznego Przedszkola Nr 8 „Plastuś” (strona internetowa www.pp8plastus.pl) i zobowiązuję się do przestrzegania 

zapisów w nim zawartych.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami bezpiecznego pobytu dziecka „System 

bezpieczeństwa ” w Publicznym Przedszkolu Nr 8 „Plastuś”(strona internetowa www.pp8plastus.pl)  i zobowiązuję się 

do ich przestrzegania. 

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki

ZGODA RODZICA

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na dobrowolna wpłatę środków na Radę Rodziców z przeznaczeniem na działania 

statutowe przedszkola w dwóch ratach semestralnych lub w całości kwoty. 

Wysokość kwoty ustala prezydium Rady Rodziców.

…...............................                                        ….................................                                  ….................................. 

            data                                                           czytelny podpis ojca                                      czytelny podpis matki


