Nazwa Placówki (szkoła/przedszkole/inne):

.……………

dn.……………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica(ów) / prawnego opiekuna(ów)

………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, pogadankach, lub narażenie go
lub wystawienie w inny sposób na odbiór treści w całości lub częściowo odnoszącej się do:
- gospodarki łowieckiej,
- wiedzy przyrodniczej rozbudowanej o elementy treści łowieckich,
- roli myśliwego w gospodarowaniu zasobami środowiska,
- tradycji i zwyczajów łowieckich,
- rzekomych korzyści wynikających z zabijania zwierząt dziko żyjących,
- afirmowania stylu życia grup definiujących się w oparciu o takie pojęcia jak "związek łowiecki", "koło łowieckie",
- rzekomej konieczności dokarmiania zwierząt dziko żyjących (w tym akcje w rodzaju zbierania żołędzi, kasztanów
z przeznaczeniem jako przynęta dla zwierząt).
wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu programu i treści tych
działań.
Podstawą prawną mojego oświadczenia jest konstytucyjna gwarancja prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji) oraz konstytucyjna gwarancja wolności sumienia obejmująca prawo
rodziców do zapewniania wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust.
3 Konstytucji), potwierdzone w treści Preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 1 pkt. 2
tejże ustawy i art. 13 ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również bezwzględny zakaz wyrażony
w art. 42aa pkt 15) ustawy Prawo łowieckie, dotyczący ochrony osób małoletnich przed udziałem w czynnościach
związanych z polowaniem.

Jeżeli wskutek zaniechania przez szkołę przedstawienia mi stosownych informacji lub uzyskania mojej
pisemnej zgody, moje dziecko będzie uczestniczyć w ww. zajęciach lub zostanie narażone na odbiór ww. treści
bez mojej zgody, takie naruszenie przysługujących mi praw, w szczególności chronionego konstytucyjnie prawa
rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, uznam za podstawę do wystąpienia
przeciwko szkole na drodze sądowej – na podstawie art. 23 Kodeksu Cywilnego – o ochronę moich dóbr
osobistych (więzi rodzinnej, prawa do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami) oraz
zawiadomię o naruszeniu mych praw właściwe organy administracyjne.

Niniejsze oświadczenie dotyczy zarówno bieżącego roku szkolnego, jak i następnych lat szkolnych.

_________________________
Podpis czytelny przedstawiciela Placówki
– potwierdzenie otrzymania oświadczenia

_________________________
Podpis czytelny rodzica(ów)/prawnego
opiekuna(ów)

