
         ……………………………. 
                   (miejscowość, data) 

…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
(imiona i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

1. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na wgląd w oceny mojego syna/mojej córki 
*………………………………………., ucznia/uczennicy* ………………………..………, 

  klasy ……… . 
         

2. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na wyjścia mojego dziecka z internatu  
w godzinach wieczornych, tj. od godz. 19.00 do ………….. . 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 
dziecka podczas pobytu poza internatem na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych - 
korepetycje, kursy językowe, treningi sportowe i inne ………………………………….. 

 

4. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na podejmowanie przez Dyrektora ZS nr 2  
i wychowawców Internatu w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku wszelkich działań mających na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa mojemu dziecku w placówce (m.in. wezwanie pogotowia, 
skierowanie dziecka do szpitala na obserwacje w razie zaistniałej potrzeby, kontakt z policją, 
w razie konieczności – w przypadku spożycia alkoholu lub narkotyków – wyrażam zgodę na 
badanie mojego dziecka alkomatem lub testerem narkotykowym przez instytucje do tego 
upoważnione). 

 

5. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na podanie mojemu dziecku przez wychowawcę  
w razie potrzeby leków „bezreceptowych” (np. NOSPA, APAP).  
 

6. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za powierzone  miejsce zakwaterowania tj. sprzęt oraz 
wyposażenie, które się w nim znajduje i za pomieszczenia ogólnodostępne w internacie. 
Jednocześnie zobowiązuję się w razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody i zniszczenia 
powierzonego sprzętu lub pomieszczenia, pokryć wszelkie koszty związane z jego naprawą 
lub ponowną adaptacją (zgodnie z art. 427 i 441 Kodeksu Cywilnego oraz § 73 ust.2 pkt 3 
Statutu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku).  
 

7. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich płatności związanych z pobytem mojego dziecka  
w Internacie ZS nr 2 w Sanoku w czasie nauki, tj.: odpłatność za wyżywienie,  za 
zakwaterowanie itp.).  
 

8. Dodatkowe informacje i zalecenia od rodziców /prawnych opiekunów * ucznia: …………… 
 

 
 
       …………………………………… 
                (czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów) 
 
* - niepotrzebne skreślić 


