
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie 
 

 

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa ucznia w lekcjach wychowania do życia w rodzinie                         

Dane uzupełniające ucznia wymagane do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej.  

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku                              

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego                            

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach świadomej prokreacji zawartych                    

w podstawie programowej kształcenia ogólnego ze zmianami.  

Zgodnie z art.9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Sportową Szkołę Podstawową nr 1 im Polskich Olimpijczyków w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie 

przy ul. Zwycięstwa 117 danych dotyczących nauki przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie mojego dziecka. 

Administrator danych osobowych - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie informuje,                               

że poniższa zgoda może być w dowolnym momencie odwołana. 

 
 
…………………………………………………                                                                  ………………………………………………………………………… 
                     data                                                                                                                                   podpis rodzica 
 
Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka i rodziców, zgodna z art. 13 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  znajduje się na stronie internetowej 

www.ssp1.eduportal.koszalin.pl  oraz w sekretariacie szkoły.  

 

 
 
Oświadczam, że mój syn/córka: …………………………………………………………………………………… kl. ………….
                                      imię i nazwisko ucznia 
 

    będzie / nie będzie             uczestniczyć w lekcjach z przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”.  
     

    (niepotrzebne skreślić)                                             

  
 
 
 
……………………………………………                                                       ………………………………………………………… 
                    data                                                                                                  podpis rodzica 
 

Treści i cele zajęć wychowania do życia w rodzinie opisane w podstawie programowej – 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku. 

http://www.ssp1.eduportal.koszalin.pl/

