
Załącznik numer 1  
 

 

 

 

                                                      Oświadczenie rodziców 

 

 

Niniejszym oświadczam, że jako rodzic opiekun prawny……………………………………. 

                                                                                                        ( imię i nazwisko ucznia ) 

 Zapoznałem się z Regulaminem Internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Staszica i akceptuje go. 

 

1. Zobowiązuję się do systematycznego płacenia określonych należności za mieszkanie  

i żywienie w internacie (do 10-go każdego miesiąca) przelewem na konto szkoły, numer 

rachunku 62 1030 1508 0000 0005 5094 1008 w tytule wpisując : Internat, Imię i nazwisko 

ucznia, okres rozliczeniowy. 

2. Biorę pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez dziecko. 

3. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów 

opiekuńczo- wychowawczych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji 

telefonicznych przez całą dobę dotyczących zachowania dziecka. 

4. Mając na celu dobro i bezpieczeństwo dziecka, wyrażam zgodę , aby w uzasadnionych 

wątpliwościach został przeprowadzony test na obecność narkotyków w organizmie i badanie 

alkomatem w przypadku zachowań mogących świadczyć o spożyciu alkoholu. 

5. Wyrażam zgodę na opuszczanie internatu w godzinach 15: 30 -21: 00 za zgodą i wiedzą 

wychowawcy. Jednocześnie oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za dziecko 

w tym czasie. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności  

za rzeczy zgubione lub skradzione.  

7. Wyrażam zgodę na wezwanie Pogotowia Ratunkowego do dziecka w razie zagrożenia 

zdrowia lub życia oraz w razie konieczności zabrania dziecka do szpitala na badania  

lub hospitalizację. 

8. W razie nagłej sytuacji ( np. choroby) upoważniam ……………………………………….. 

                                                                                                  ( imię nazwisko) 

    legitymującym/ legitymującą się dowodem osobistym ……………………………………. 

                                                                                                                                                    ( seria i numer)   

    do odbioru mojego dziecka z  internatu. Nie upoważniam nikogo, zgłoszę się osobiście.  



 

9. Zobowiązuję się do osobistego stawiennictwa w momencie zakwaterowania  

i wykwaterowania dziecka z internatu; 

10. Oświadczam, że zostałem/ zostałam zapoznany/zapoznana z klauzulą informacyjną 

dotyczącą systemu rekrutacji umieszczoną na stronie szkoły ; 

11.Przyjmuję do wiadomości, że dziecko nieprzestrzegające Regulaminu Internatu  

na wniosek Zespołu Wychowawców może zostać skreślone z listy mieszkańców internatu; 

12. Zobowiązuje się do poinformowania o stanie zdrowia dziecka ( przyjmowanych lekach) . 

Szczegółowe informacje podam w dodatkowym oświadczeniu;  

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

prawidłowego funkcjonowania internatu . 

 

 

  

Zapoznałem się z decyzją rodzica  

   Data i Podpis wychowanka                                                         Data i podpis rodzica  

…………………………….                                     ………………………………………… 

                                                                      

 

                                                                                         

 


