
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

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

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się Regulaminem Internatu, Ramowym Rozkładem 

Dnia i Regulaminem Użytkowania Pokoju.       

2. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 

podczas dojścia do szkoły i powrotu ze szkoły do internatu oraz dojazdu z domu do 

internatu i z internatu do domu, dojścia na 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.  

3. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 

wyjścia z internatu w czasie wolnym (poza zajęciami lekcyjnymi lub w dniach 

wolnych od zajęć) – zgodnie z regulaminem. W uzasadnionych przypadkach 

późniejszy powrót do internatu musi być poprzedzony pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów.   

4. Oświadczam, że córka/syn w trakcie pobytu w Internacie będzie korzystał(a)  

z całodziennego wyżywienia i zobowiązuję się, do systematycznego regulowania 

płatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w internacie do 10 dnia  każdego 

miesiąca. 

5. Zobowiązuję się do stałego utrzymywania kontaktów z wychowawcami internatu              

(co najmniej raz w miesiącu) w sprawach wychowawczych i bezpieczeństwa mojego 

dziecka. 

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić), na podejmowanie przez 

wychowawcę decyzji w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia lub życia                                            

(np. konieczność wykonania badań specjalistycznych, podpisania zgody na wykonanie 

operacji w szpitalu lub innych). 

7. Oświadczam, że w czasie weekendów (od piątku do poniedziałku) syn/córka będzie 

pozostawał(a) pod moją opieką. Zgodę na pozostałe wyjazdy w dni powszednie dla 

dziecka niepełnoletniego/pełnoletniego będę wyrażać pisemnie z wyprzedzeniem lub 

wyjątkowo uzgadniać telefonicznie. Wychowanek może pozostać w Internacie                   

w czasie weekendu. 

8. W przypadku wyrządzenia szkody materialnej przez moje dziecko na terenie internatu 

zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą lub zakupem. 

9. 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. 

10. Niniejsze oświadczenia, zgody i zobowiązania obowiązują na cały okres pobytu 

dziecka w Internacie i nie ma konieczności ponawiania ich corocznie. 

Skała, dn. ………………………     

                                                                                                                                              

Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych ………………………………………………… 

   Numer telefonu  kontaktowego ………………………………………………………………                                                                        

 


