
Oświadczenie Rodziców 

dotyczące wyboru katolickiego charakteru szkoły 
 

(prosimy o krótkie wypowiedzi nie wykraczające poza zakres tabeli)  
 

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………. 
 

Część II. Troska Rodziców o wychowanie religijne dziecka 
1. Czy w Państwa Rodzinie są tradycje, praktyki i zwyczaje związane z przynależnością  

do wspólnoty Kościoła? Jakie?  

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

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

2. Proszę podkreślić lub wpisać nazwę grupy lub stowarzyszenia religijnego, do którego Państwo należą,     

 np. Ruch Domowy Kościół, Focolare, Akcja Katolicka, Opus Dei, Róża Różańcowa, Rada Parafialna, 

inne grupy lub formy obecności w życiu Parafii? 

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

3. Jakie są Państwa oczekiwania i motywacje dotyczące  wyboru szkoły katolickiej? 

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

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

 

 Część II . Zasady wychowawcze szkoły  
4. Praktyki religijne proponowane przez szkołę: codzienna modlitwa przed i po lekcjach, 

obowiązkowy udział w lekcjach religii, Msza Święta Pierwszopiątkowa i Msze święte w dniach 

uroczystości szkolnych,  rekolekcje szkolne, Orszak Trzech Króli, Msze święte  przed Zebraniem 

Rodziców. 

5. Pragniemy przede wszystkim by dziecko było uczone w szkole i w domu życia według Bożych 

Przykazań oraz zgodnie z  zasadami ewangelicznymi  i nauką Kościoła. 

                                                    Siostry Prezentki wraz z Zespołem Wychowawców i Nauczycieli 

 

Część III. Oświadczenie dotyczące wyboru szkoły katolickiej 

Oświadczamy, że znamy założenia szkoły katolickiej i pragniemy by nasze dziecko uczestniczyło  

w praktykach religijnych i formacyjnych zaproponowanych przez szkołę i będziemy wspierać 

wszystkie działania szkoły związane z wychowaniem dziecka w duchu zasad chrześcijańskich  

i zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. 
 

Rzeszów, dnia ............................                            .................................           .....................................  
                                                                                                                ( (podpis Mamy )                                (podpis Taty)  

 

  Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia  
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 

Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie  

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  

a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

b) udziału ucznia w konkursach, zawodach, turniejach wycieczkach i innych wydarzeniach organizowanych w szkole i poza 

nią;  

c) publikacji wizerunku oraz osiągnięć ucznia w materiałach redagowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie 

lokalnej, telewizji, kronice, gazetce szkolnej, na stronie internetowej i profilach szkoły prowadzonych na portalach 

społecznościowych, materiałach promujących szkołę.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

Rzeszów, dnia ............................                            .................................           .....................................  
                                                                                                                ( (podpis Mamy )                                (podpis Taty)  
 


