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Deklaracja o zachowaniu poufności przez opiekuna. 

Zgoda na przeprowadzenie badania oraz transport ucznia prywatnym samochodem. 
 

Imie i nazwisko dziecka: ________________________________________________    

Kennitala: ___________    

 

Deklaracja o zachowaniu poufności przez opiekuna 

Ja, niżej podpisany, zgadzam się na dołożenie wszelkich starań, aby zachować dyskrecje w stosunku 

do każdego ucznia w sprawach, z którymi miałem okazje zapoznać się w związku z moimi wizytami w 

szkole. Sprawy te zostaną poufne. 

Zobowiązanie zachowania poufności jest bezterminowe. Szczególną uwagę zwraca się na to, że 

zawsze ponad zasadą zachowania poufności panuje obowiązek zgłoszeń zgodnie z Ustawa o ochronie 

praw dziecka nr 80/2002. Przeczytałem, zrozumiałem i zgadzam się na warunki deklaracji. 

 

Podpis opiekuna: ______________________________________  data: ________ 

 

 

Badania wśród uczniów podczas zajęć szkolnych. 

Czasami szkoły zbierają opinie od uczniów, głównie w odniesieniu do oceny szkoły i pracy nad jej 

reformami. Przykładem takich badań, jakie zostały przeprowadzone w ostatnich latach, były ogólne 

badania dotyczące relacji społecznych i samopoczucia dziecka. W pewnych okolicznościach pracuje 

się z tymi informacjami z tytułu ustalenia sytuacji społecznej oraz samopoczucia dziecka. Celem jest, 

aby móc następnie wprowadzać ulepszenia. Niżej podpisany rodzic udziela zgodę na 

przeprowadzenie tego typu badania u swojego dziecka. 

 

Podpis opiekuna: ______________________________________  data: ________ 

 

 

Transport ucznia prywatnym samochodem pracownika. 

Czasami pracownik wiezie ucznia swoim prywatnym samochodem w sprawach bezpośrednio 

związanych ze szkołą. Może to mieć miejsce w przypadku ucznia, który nie jest w stanie jeździć 

rowerem / chodzić na wycieczki związane z przebywaniem na świeżym powietrzu bądź zajęciami 

terenowymi. Ucznia, który doznał niewielkich obrażeń w związku, z czym musiał wrócić do domu lub 

na pogotowie (a kontakt z rodzicami nie powiódł się). Ucznia, który musi wrócić do domu przy złej 

pogodzie. Ucznia, który nie zdążył na szkolny autobus na basen albo na skutek nieprzewidzianych 

okoliczności. Dzięki temu podpisowi rodzic pozwala pracownikowi szkoły, o ile jest to niezbędne i 

okoliczności tego wymagają, zawieźć dziecko swoim prywatnym samochodem. 

 

Podpis opiekuna: ______________________________________  data: ________ 

 

 

 

Podpis ten jest ważny, do czasu pobytu dziecka w szkole lub do chwili, gdy rodzic skontaktuje się z 

dyrektorem, aby odwołać swoją zgodę. 


