
OŚWIADCZENIE RODZICÓW 
 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko rodziców ……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Telefony kontaktowe 1)………………………………   2) ……………………………… 
Informacja o stanie zdrowia wychowanka (alergie, choroby przewlekłe – opieka lekarzy specjalistów, przyjmowane leki 

i ich dawkowanie) 
……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
I Oświadczam, że: 

 biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas samodzielnego przejazdu z domu 

do internatu i z powrotem oraz wyjść z internatu w czasie wolnym zgodnie z obowiązującym regulaminem, 

 nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w internacie. 
II  Wyrażam zgodę  na:  
 udział w planowanych zajęciach i imprezach organizowanych w internacie lub szkole, 
 konsultację medyczną i w razie konieczności zabieg oraz zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych kosztów 

leczenia i przewiezienia dziecka do szpitala w przypadku braku możliwości skontaktowania się wychowawcy 

z rodzicami, 
 poddanie badaniu alkomatem w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu, 
 zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wychowawczo-opiekuńczej działalności internatu, 
 wykorzystanie wizerunku mojego dziecka związane z obróbką i powielaniem zdjęć 

za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. 
III Zobowiązuję się do: 
 wpłaty kaucji, 
 terminowego uiszczania opłat za wyżywienie i miejsce w internacie do dnia 10 każdego miesiąca,  

 ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie przez moje dziecko przedmiotów 

stanowiących własność internatu, jego pracowników bądź innych wychowanków, 
 niezwłocznego zabrania mojego dziecka do domu w przypadku jego choroby lub gdy będzie pod wpływem 

alkoholu/środków odurzających, 
 współpracy z wychowawcami internatu przy rozwiązywaniu sytuacji problemowych,  
 niezwłocznego poinformowania wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka w internacie, 
 dostarczenia pisemnego zwolnienia lub poinformowanie telefoniczne wychowawcy internatu o wyjeździe 

dziecka z internatu, kiedy nie odbywa się ono w dniu wyjazdowym. 
IV Przyjmuję do wiadomości, że 
 w przypadku wykroczenia przeciwko prawu, naruszania Statutu Szkoły, Regulaminu Internatu lub innych 

przepisów porządkowych zostaną zastosowane kary regulaminowe łącznie ze skreślenie z listy uczniów  

i pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie, 
 w dniu przyjazdowym dziecko zgłosi się do internatu do godziny 21:00. W przypadku konieczności 

późniejszego przyjazdu zostanie poinformowany wychowawca internatu. 
V Uwagi rodzica 
………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
Regulamin Internatu oraz inne dokumenty regulujące życie w placówce są dostępne w pokoju wychowawców. W godzinach 

dyżurowania poszczególnych wychowawców istnieje możliwość kontaktów osobistych bądź telefonicznych 

z wychowawcami.  
Telefony kontaktowe: 
-  nowy internat: 507 760 862 
-  stary internat: 507 760 943 
Numer konta do wpłaty za wyżywienie: 68 8371 0009 0001 8151 2000 0190. 
Numer konta do wpłaty za miejsce w internacie:  85 8371 0009 0011 0321 2000 0010. 
 

 

…………………………………      ……………………………….. 
                           (data)                                              (podpis) 
 


