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ZOBOWIĄZANIE
1. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy, do kontaktowania się co najmniej raz w miesiącu, oraz w dniach wywiadówek

szkolnych z wychowawcami internatu w sprawach dotyczących syna/córki. 
2. Zobowiązuję się do wnoszenia opłat za internat na konto szkoły do 5-go dnia miesiąca. Przyjmuję do wiadomości, że

za każdy dzień opóźnienia będą naliczane odsetki ustawowe na podstawie art. 481 KC. Przyjmuję do wiadomości, że
miejsce  w  internacie  przyznawane  jest  na  cały  rok  szkolny  i  rodzice  zobowiązani  są  do  opłacania  kosztów
gospodarczych przez cały rok szkolny.

3. Przyjmuje do wiadomości,  że karty żywieniowe wydawane są na podstawie dowodu wpłaty do 5-go dnia danego
miesiąca, a posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie tych kart.

4. Zobowiązuję się do informowania wychowawcy w internacie o fakcie nieprzybycia syna/córki do internatu z powodu
choroby lub spraw rodzinnych. 

5. Przyjmuje  do  wiadomości,  że  w  dniu  przyjazdu  syna/córki  do  internatu,  wychowawca  dyżurny  jest  
za  niego  odpowiedzialny  od  momentu  gdy  dokona  on/ona  wpisu  do  karty  przyjazdów  danej  grupy.  
W  celu  potwierdzenia  przyjazdu  mojego  syna/córki  do  internatu  mogę  skontaktować  się  telefonicznie  
z wychowawcą dyżurnym. 

6. Przyjmuję  do  wiadomości,  że  syna/córkę  obejmuję  obowiązek  zgłoszenia  pobytu  czasowego  w pierwszym  dniu
pobytu. W tym celu należy dostarczyć potwierdzenie zameldowania w miejscu stałego pobytu z numerem PESEL
wraz  z  wypełnionym  drukiem  "Zgłoszenie  pobytu  czasowego  trwającego  ponad  3  miesiące".  W  czynnościach
meldunkowych pośredniczy wychowawca grupy. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że całkowite wykwaterowanie z internatu (rezygnacja) może nastąpić tylko na wniosek
rodzica po rozmowie z wychowawcą grupy lub kierownikiem internatu. Informacja o rezygnacji powinna być złożona
na koniec miesiąca poprzedzającego rezygnację.

8. Przyjmuję do wiadomości, że pobyt w internacie bez wyżywienia jest niemożliwy. Zwrot za niewykorzystane posiłki
(minimum 3 dni przy nieobecności spowodowanej przyczynami niezależnymi od wychowanka) następuje od trzeciego
dnia licząc od daty zgłoszenia włącznie lub od dnia następnego jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz. 9 00. Warunkiem
wyprowiantowania jest złożenie podania o wyprowiantowanie z dołączonymi kartkami żywnościowymi oraz w tym
usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych, potwierdzone podpisem wychowawcy klasowego.

9. Zobowiązuję się po pokrywania szkód materialnych wyrządzonych przez syna/córkę. 
10. Przyjmuję  do  wiadomości  że  w  internacie  funkcjonuje  monitorowany  system  ochrony  pożarowej.  Każde

nieuzasadnione  (nawet  nieumyślne)  uruchomienie  sygnalizacji  alarmowej  może  skutkować  karą  dyscyplinarną,  a
koszty ewentualnego przyjazdu straży pożarnej ponosi rodzic wychowanka. 

11. Deklaruję,w ramach swoich możliwości, pomoc w pracach remontowych  pokoju syna/córki. 
12. Przyjmuję  do  wiadomości  że  syn/córka  musi  przestrzegać  regulaminu  i  innych  przepisów  obowiązujących  

w  internacie.  Nieprzestrzeganie  ich  powoduje  poniesienie  konsekwencji  przewidzianych  w  regulaminie,  
do pozbawienia prawa mieszkania w internacie włącznie. 

13. Przyjmuję do wiadomości,  że wszelkie decyzje  dotyczące wychowanków podejmuje Stały Zespół  Wychowawczy
Internatu  zgodnie z procedurami przyjętymi w statucie szkoły. 

14. Przyjmuję  do  wiadomości,  że  internat  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  w  internacie,  
a ubezpieczenie szkoły nie obejmuje mienia wychowanków.

15. Zobowiązuję się do informowania wychowawcy internatu o każdej zmianie danych adresowych – adres zamieszkania,
numeru telefonu.

16. Zobowiązuję się do informowania wychowawcy internatu o chorobach przewlekłych  dziecka i  o przyjmowanych
przez nie lekach (nie dotyczy/dotyczy* *podkreśl właściwe …..................................................................................................

17. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki na stronie internetowej
internatu.  Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  wizerunek mojego  dziecka  będzie  wykorzystywany  tylko  
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania internatu ZSEE.

Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  wyżej  wymienionych  zasad  oraz  dołożę  starań,  aby  były  one  respektowane  przez
syna/córkę
                                                                                                                              ......................................................

podpis  rodzica

Upoważniam kierownika internatu(wychowawcę) do podjęcia decyzji w sprawie wykonania zabiegów chirurgicznych, jeżeli
będą one zdaniem lekarza niezbędne dla syna/córki 
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