
imię i nazwisko rodzica/opiekuna ……………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko ucznia PSSP………………………………………………………………................... 

klasa PSSP …………………………… 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. oraz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) wyrażam zgodę przetwarzanie powyższych danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego przez Zespół Szkół 

Salezjańskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań (w szczególności przez 

sekretariat szkoły, prezydium Rady Rodziców, Komisję Rewizyjną Rady Rodziców oraz trójkę klasową klasy do której 

dziecko/podopieczny uczęszcza) w celu realizacji obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach.  

 

DEKLARACJA WYBORU 2 GODZIN WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

         

 zajęcia alternatywne 

 

Poznań, dn.  ……………….                                                      …………………..……………………… 
                                                                                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 zajęcia na basenie 

Niniejszym zobowiązuję się do wpłaty, z tytułu uczestnictwa ucznia w zajęciach na basenie, w wysokości 90 złotych 

miesięcznie. Opłata obejmuje okres październik – czerwiec, czyli 9 miesięcy danego roku szkolnego. 

Jest to opłata stała, niezależna od ilości zajęć basenowych w danym miesiącu. Deklarując wnoszenie opłaty 

jednocześnie dobrowolnie zrzekam się pozostającej w niektórych miesiącach nadwyżki na rzecz całej społeczności 

rodziców, reprezentowanej przez Radę Rodziców. Rada Rodziców, działając w oparciu o Regulamin dostępny na stronie 

www Szkoły realizuje, m.in. z pozostających z tego tytułu nadwyżek pieniężnych, aktywności wspierające wszystkich 

uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich.   

Zobowiązuję się ją uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc bieżący  

i jednocześnie, w przypadku braku możliwości, z uzasadnionych względów, wywiązania się  

z tego zobowiązania finansowego, deklaruję niezwłoczne pisemne powiadomienie o tej sytuacji Rady Rodziców i 

wystąpienie do niej o ewentualne częściowe, lub całkowite zwolnienie z wpłat (możliwość dla klas 1-3 PSSP). 

Brak regularnych opłat za basen skutkuje skreśleniem ucznia z listy uczestników zajęć basenowych. 

Moja deklaracja obejmuje cały rok szkolny 2020/2021 

 

Poznań, dn.  ……………….                                                     …………………..……………………… 
                                                                                                                                                   (podpis rodzica/opiekuna) 

 


