
DEKLARACJA 

 RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

dotycząca pobytu dziecka w Internacie 

 przy Zespole Szkół im. Wł. Orkana w Marcinkowicach 

 

Nazwisko i imię dziecka…………………………………………………………………….. 

Nazwisko i imię rodzica……………………………………………………………….……. 

 

Niniejszym zobowiązuję się do: 

1. Respektowania zasad pobytu dziecka w internacie określonych w Regulaminie 

Internatu oraz procedurach postępowania w sprawach wychowawczych i innych 

dokumentach ( Przepisy porządkowe, Rozkład dnia, Zasady utrzymania porządku  

w internacie) 

2. Utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcami internatu w sprawach 

wychowawczych i bezpieczeństwa mojego dziecka. 

3. Uzgadniania z wyprzedzeniem wszystkich wyjazdów dziecka do domu w ciągu 

tygodnia oraz zamierzonej nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych. 

Oświadczam, że: 

1. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas dojścia  

do szkoły i powrotu ze szkoły do internatu, dojazdu z domu do internatu i z internatu 

do domu oraz dojścia na zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) oraz w czasie ich trwania  

i powrotu do internatu. 

2. Wyrażam zgodę na kontrolę ocen i frekwencji mojego syna/córki przez 

wychowawców.  

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wyjście z internatu w czasie wolnym 

mojego syna/córki do godz. 21.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.  

W tym czasie biorę za mojego syna/córkę pełną odpowiedzialność. 

4. Wyrażam zgodę na podejmowanie przez wychowawcę decyzji w nagłych wypadkach 

zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka.  

5. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na poddanie mojego dziecka badaniu 

alkomatem (w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu). Mam świadomość,  



że w przypadku wykrycia alkoholu w organizmie dziecka zostaną zastosowane 

obowiązujące w placówce procedury. 

6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem 

syna/córki na potrzeby internatu np. strona internetowa, kronika itp. w celu promocji 

internatu i szkoły na okres pobytu dziecka w internacie oraz w przyszłości, jeżeli nie 

zmieni się cel ich przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781). 

7. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego syna/córki  

w zajęciach sportowo - rekreacyjnych (siłownia, lodowisko, boisko) organizowanych 

w ramach zajęć w internacie. Oświadczam również, że syn/córka nie ma żadnych 

przeciwwskazań lekarskich do korzystania z tego rodzaju ćwiczeń. 

 

Marcinkowice, dn. ……………………………… 

 

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

                (czytelny podpis ucznia)                                                      (czytelny podpis rodzica) 

 

 

*  Niepotrzebne skreślić 


