
12 g. Zasady współpracy z rodzicami 

Druk dopuszczony do użytku wewnętrznego szkoły z aktualizacją styczeń 2023 r. 
 

 

 
Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do współpracy z pracownikami szkoły w celu zapewnienia 
swojemu dziecku optymalnych warunków kształcenia, wychowania i opieki (w tym rewalidacji), a w 
szczególności do: 
 
1. interesowania się postępami edukacyjnymi swojego dziecka podczas konsultacji, zebrań z rodzicami i 
wywiadówek; 
 
2. kontaktowania się ze szkołą po powiadomieniu telefonicznym bądź pisemnym; 
 
3. przekazywania szkole pełnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka i informowania na bieżąco     
o zmianach w stanie zdrowia, zaleceniach lekarskich i branych lekach; 
 
4. konsultowania dziecka u specjalistów (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarzy 
specjalistów, itp.), 
 
5. zapoznania się z dokumentacją szkolną, taką jak: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Statut 
Szkoły, Regulaminy, itp.; 
 
6. ustalania i realizowania wspólnie z wychowawcą i psychologiem spójnego i konsekwentnego systemu 
oddziaływań w przypadku obserwowanych u dziecka trudności. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z ww. zasadami współpracy i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania. 
 

…………………………………………………………….. 
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
 
 

Informacja 
 

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 97 z 1997r. art. 24,32,35)informuję 
Panią/Pana, że sekretariat szkoły zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani członków jej/jego 
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie niezbędnych w zakresie dydaktyczno – 
wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. 
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych, oraz uzupełniania, 
uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub 
nieprawdziwe. Jednocześnie informuje, że sekretariat szkoły dołoży wszelkich starań aby dane 
były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

 
Oświadczenie woli 

Zapoznałam/łem 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 moich i członków 
mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym niezbędnych w zakresie 
dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły. 
 

     …………………………………………………………….. 
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 


