
 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Niniejszym w związku z uczestnictwem pozostającego pod moją opieką dziecka:  

……………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko dziecka, klasa) 

 
w imprezach i uroczystościach, konkursach oraz innych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 

1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie akcjach charytatywnych, edukacyjnych czy promocyjnych w 

roku szkolnym 2020/2021 (zgodnie z harmonogramem opracowanym przez szkołę, który jest dostępny 

na stronie internetowej), w trakcie, których dokonywana jest dokumentacja fotograficzna i filmowa 

przebiegu ww. wydarzeń, w tym dokumentowaniu temu podlegać mogą wizerunki dzieci 

uczęszczających do szkoły, wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka przez 

Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie z siedzibą przy ul. Sapety 8, 41-407 

Imielin, 

w celach informacyjnych oraz promocyjnych, zarówno na zdjęciach,  

jak i nagraniach audio i wideo na: 

☐ 
stronach internetowych prowadzonych i współpracujących z Szkoła podstawowa nr 1  

(w tym w szczególności na stronie internetowej https://www.sp1.imielin.pl/), 

☐ profilach społecznościowych prowadzonych i współpracujących z Szkołą Podstawową nr 1, 

☐ 
broszurach, ulotkach i innych dokumentach promocyjnych (w tym księgach pamiątkowych i 

kronikach) Szkoły podstawowej nr 1 lub podmiotów z nim współpracujących, 

☐ inne: ........................................................................................................................................... 

 

Udzielona powyżej zgoda na wykorzystanie wizerunku jest równoznaczna ze zgodą w rozumieniu 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest w tym 

zakresie wyrażana w sposób nieograniczony (czasowo i terytorialnie). Udzielenie przedmiotowej zgody 

nastąpiło nieodpłatnie. 

__________________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

ZGODA NA UTWORZENIE KONTA W „G SUITE DLA SZKÓŁ I UCZELNI” 

Szanowni Państwo, 

G Suite dla Szkół i Uczelni to zestaw narzędzi umożliwiających efektywną pracę zdalną pomiędzy 

nauczycielami i uczniami. Dzięki niej, nauczyciele mogą prowadzić np. zajęcia online organizując 

wideokonferencję ze swoimi podopiecznymi za pośrednictwem narzędzia Hangouts Meet. Z kolei 

Google Classroom umożliwia nauczycielom tworzenie wirtualnych klas, zdalne przydzielanie zadań 

uczniom, tworzenie testów, przesyłanie materiałów i komentarzy, ocenianie prac, komunikowanie się 

z uczniami oraz zarządzanie wszystkimi zajęciami w jednym miejscu. 

Wdrożenie G Suite dla Szkół i Uczelni polega na założeniu wszystkim uczniom i nauczycielom 

indywidualnych kont na poczcie Google mail w domenie sp1.imielin.pl.  

Dzięki temu wszystkie podmioty zdalnego nauczania będą korzystać ze służbowej poczty. 

Zaletą takiego rozwiązania jest: 

✓ nasza wewnątrzszkolna korespondencja będzie bezpieczna i transparentna; 

✓ zyskamy możliwość przesyłania większej ilości danych i umieszczania ich w bezpieczny sposób na 

dysku Google, co ułatwi wszystkim pracę i odblokuje skrzynki pocztowe; 

✓ będziemy mogli łatwo się identyfikować podczas spotkań Google Meet; 

✓ unikniemy prób wejścia na nasze spotkania online czy innych prób kontaktu przez osoby 

niepożądane. 

Zgoda rodziców jest wymagana w przypadku używania usług dodatkowych przez osoby nieletnie: 
umowa na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni wymaga od szkół uzyskania zgody rodziców lub 
opiekunów na korzystanie z usług dodatkowych, które mają być dostępne dla niepełnoletnich uczniów. 
 

ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

Wyrażam zgodę na utworzenie, obsługę oraz zarządzanie przez Szkolę Podstawową nr 1 im. 

Powstańców Śląskich w Imielinie konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla mojego dziecka.:  

……………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko dziecka, klasa) 

 

Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałam/em się z informacjami dla rodzica lub opiekuna o założeniu 

konta email w szkole oraz informacjami dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni 

zamieszczonymi na stronie szkoły oraz https://support.google.com/a/answer/6356441 

Zgoda jest konieczna do prowadzenia w szkole kształcenia zdalnego i w sytuacji jej niewyrażenia, uczeń 

nie będzie mógł spełniać obowiązku szkolnego w powyższej formie.  

 

__________________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

https://gsuite.google.pl/intl/pl/products/meet/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=pl
https://support.google.com/a/answer/6356441

