
 
POROZUMIENIE W KWESTII SPRAWOWANIA OPIEKI I DECYDOWANIA O DZIECKU W 

ZASTĘPSTWIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

zawarte pomiędzy 

 

Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu – ……………….  

a  rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka( imię i nazwisko dziecka) 

 

 ………………………………………………………………………… 

 

Z uwagi na pobyt dziecka w  Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w 

Poznaniu - w związku z podjętą przez niego nauką w tutejszej szkole - ustanawia się, co następuje:  

 

1. W czasie pobytu dziecka na terenie ośrodka opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel lub 

wychowawca zgodnie z obowiązującym przydziałem organizacyjnym lub na podstawie decyzji dyrektora 

względnie wicedyrektora. 

2. Wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem dziecka w trakcie jego pobytu na terenie ośrodka, 

w tym również konieczności zapewnienia dziecku niezbędnej opieki medycznej podejmuje nauczyciel lub 

wychowawca w konsultacji z dyrektorem placówki względnie wicedyrektorem. 

3. Każdorazowo nauczyciel lub wychowawca - w możliwie najkrótszym czasie zawiadamia rodzica/ 

opiekuna prawnego osobiście, telefonicznie lub poprzez sms o konieczności udzielenia dziecku pomocy 

medycznej, a jeżeli jest to niezbędne - w zastępstwie rodzica / opiekuna prawnego - wyraża zgodę na 

leczenie ratujące życie. 

4. Wychowawca - na pisemną prośbę rodzica - może przejąć jego obowiązki w zakresie leczenia 

dziecka w trakcie jego pobytu w ośrodku, dotyczy to zarówno leczenia (np. w trakcie chorób 

przewlekłych) jak i podawania leków, w tym ostatnim przypadku niezbędne jest pisemne zlecenia 

dawkowania leków wystawione przez lekarza leczącego. 

5. Każdorazowo nauczyciel lub wychowawca - w możliwie najkrótszym czasie zawiadamia rodzica/ 

opiekuna prawnego osobiście, telefonicznie lub poprzez sms o zaistniałej sytuacji przestępstwa, którego 

dziecko stało się ofiarą, do czasu przejęcia obowiązków przez rodziców/opiekunów prawnych 

reprezentuje interesy pokrzywdzonego dziecka wobec sprawcy, osób trzecich i instytucji (policja, 

prokuratura). 

6. Wyżej wymienione ustalenia odnoszą się zarówno do pobytu dziecka na terenie ośrodka jak i mają 

zastosowanie do udziału dziecka w zajęciach organizowanych poza placówką jednakże mających związek 

z realizacją statutowych zadań ośrodka. Ustalenia te dotyczą wychowanków niepełnoletnich, w stosunku 

do których rodzice/ opiekunowie prawni nie mają ograniczonych praw. 

7.  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań. Kontakt do naszego 

inspektora ochrony danych: k.maciejewska@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. 

Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzamy w celu wykonywania niniejszego porozumienia. 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na 

https://oswpoznan.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula 

informacyjna – umowa. 

 

                                                                                               

 

     ………………………………                                          …………………………………………..                                                                
              Podpis  Dyrektora Ośrodka                                                                  Podpis rodziców /opiekunów  prawnych dziecka 

 

 
 Poznań, dnia ………………………… 
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