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ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW                                           

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

I. Zgody rodziców / opiekunów 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  naszych i naszego dziecka danych osobowych dla potrzeb realizacji 

procesu rekrutacji  podań o przyjęcie do Internatu oraz przebywania w internacie na podstawie ustawy 

o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018  poz. 1000).  

…………………………………………………… 

 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Zgoda na wezwanie pomocy medycznej 

Z pełną odpowiedzialnością oświadczam, iż wyrażam zgodę   na wezwanie pomocy medycznej             

w razie wystąpienia u mojego syna/córki ……………………………………. stanu chorobowego                    

i zobowiązuję się do odebrania go z internatu niezwłocznie po powiadomieniu mnie o zaistniałej 

chorobie. 

 …………………………………………………… 

 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)  

 

Zgoda na badanie alkomatem i narkotestem 

Wyrażam zgodę  na wykonanie badania alkomatem i narkotestem w przypadku podejrzenia 

przebywania mojego syna/córki …………………………………………… pod wpływem alkoholu                  

i narkotyków lub środków odurzających. 
 

 …………………………………………………… 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Zgoda na uczestnictwo w zajęciach sportowych 

Z pełną odpowiedzialnością oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki 

…………………………………………………w zajęciach sportowo rekreacyjnych organizowanych 

w ramach zajęć dodatkowych w internacie.  

Oświadczam również, że syn/córka nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do korzystania            

z tego rodzaju ćwiczeń. 

……………………………………………… 

 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Zgoda na samodzielne wyjścia i samodzielny powrót dziecka do domu 

Wyrażam zgodę na to, aby mój syn/córka…………………………………………………………        

w czasie wolnym od nauki samodzielnie wychodził/a poza teren internatu oraz aby samodzielnie 

powracał/a do domu na weekend oraz w przypadku, gdy z powodu np. wizyty u lekarza, sytuacji 

rodzinnej, losowej lub innych okoliczności będzie musiał/a opuścić internat w środku tygodnia. 

Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do domu. 

 …………………………………………………… 

 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Zgoda na uczestnictwo w zajęciach odbywających się poza internatem 

Z pełną odpowiedzialnością oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki 

…………………………………………………………… w zajęciach organizowanych przez inne 

instytucje, odbywające się poza internatem. 

 …………………………………………………… 

 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Wyrażam/ Nie wyrażam zgody na uiszczenie opłaty rocznej w wysokości 50 zł na Fundusz 

Samorządu Internatu, którym dysponować będzie organ Samorządu - Młodzieżowa Rada Internatu.  
 

…………………………………………………… 

 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 



2 

 

 

II. Oświadczenie rodziców / opiekunów 
 

1. W przypadku zamieszkania mojego dziecka w internacie zobowiązuję się do regulowania na 

bieżąco opłat za pobyt w internacie (zakwaterowanie i wyżywienie) do dnia 10-tego każdego miesiąca 

z góry, zgodnie z umową. 

2. Za zwłokę w uiszczaniu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie będą naliczane odsetki karne                    

w wysokości odsetek ustawowych. 

 3. Akceptuję obowiązujący w internacie regulamin. 

 4. W przypadku choroby syna/córki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy przez lekarza. 

Zobowiązuję się do  pokrycia kosztów  związanych z transportem dziecka do lekarza. 

5. Zobowiązuję się do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone               

w Internacie ZSSiMS przez moje  dziecko w trybie natychmiastowym. 

 6. Wyrażam zgodę na uzyskanie przez wychowawców Internatu  ZSSiMS pełnych informacji ze 

szkoły o rezultatach i postępach dziecka w nauce oraz od trenera o wynikach sportowych. 

7. W sprawach nagłych dotyczących  zdrowia dziecka i innych problemach wynikających z pobytem 

w Internacie ZSSiMS, zobowiązuję się do natychmiastowego osobistego kontaktu z kadrą 

wychowawczą internatu. 

8. Dodatkowe informacje, które rodzic/opiekun może podać w trosce o zdrowie i bezpieczny pobyt 

dziecka w internacie ZSSiMS dotyczące stanu zdrowia dziecka, uczuleń, przyjmowanych leków, 

indywidualnych potrzeb wychowawczych  itp. 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

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

 

 

9. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Data / Czytelny podpis  

 


