OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW
I. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………….
w roku szkolnym 2016/2017 podczas:
1. Dojścia do szkoły i powrotu ze szkoły do internatu oraz dojazdu z domu do internatu i
z internatu do domu .
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielne wyjścia naszego dziecka z
internatu w czasie wolnym po godzinie 18.00
3. Akceptuję fakt, że na wszystkie wyjścia z placówki nasze dziecko musi uzyskać zgodę
wychowawcy
4. Dojścia na,praktykę zawodową, zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne oraz w czasie ich
trwania i powrotu do internatu. Wszystkie tego typu zajęcia muszą być
udokumentowane pismem określającym rodzaj, miejsce oraz termin i czas
trwania zajęć.
5. Wyjścia z internatu w czasie wolnym (poza zajęciami lekcyjnymi lub w dniach
wolnych od zajęć) – zgodnie z regulaminem do godziny 20.00.
W uzasadnionych przypadkach późniejszy powrót do internatu musi być
poprzedzony pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
II. Zobowiązuję się do stałego utrzymywania kontaktów z wychowawcami internatu
w sprawach wychowawczych i bezpieczeństwa mojego dziecka.
III. Zgadzam się na informacje telefoniczne z internatu w ciągu całej doby.
IV. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić), na podejmowanie
przez wychowawcę decyzji w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia lub życia
V. Wyrażam zgodę na wyjazdy w dni powszednie dla dziecka niepełnoletniego/pełnolet
niego będę to potwierdzać pisemnie z wyprzedzeniem lub wyjątkowo uzgadniać
telefonicznie.
VI. Zobowiązuję się, do systematycznego regulowania płatności za pobyt dziecka
w internacie do 10 dnia każdego miesiąca.
VII. W przypadku wyrządzenia szkody materialnej przez moje dziecko na terenie
internatu zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą lub
zakupem.
VIII Mam świadomość,że internat nie ponosi odpowiedzialności za posiadanie przez
dziecko drogich przedmiotów(m.in. wyrobów ze złota,kwot pieniędzy,drogiej

odzieży,telefonów,laptopów itp.)Posiadanie w/w przedmiotów możliwe jest wyłącznie na
własną odpowiedzialność.
IX. Wyrażam zgodę na poddanie mojego dziecka badaniu alkomatem (w przypadku
podejrzenia spożycia alkoholu). Mam świadomość, że w przypadku wykrycia alkoholu
zostaną zastosowane obowiązujące w placówce procedury.
X. Wyrażam zgodę – na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
mojego dziecka oraz moich jako rodzica (prawnego opiekuna) w zakresie rekrutacji oraz
działalności dydaktyczno –wychowawczo –opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (tekst jednolity: (Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.)
XI. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego
dziecka raz mojego jako rodzica (prawnego opiekuna): do promowania działań
związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (Dz. U.
2004 r nr 256. poz. 2572 z późn. zm.)
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