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Zał. 1 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 Po zapoznaniu się z Regulaminem Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego                  
i VIII LO w Toruniu akceptuję zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuję się   : 

 
 Regulować na bieżąco opłaty za pobyt w internacie (czesne i wyżywienie)                                

do dnia 10-go każdego miesiąca oraz terminowo pokrywać ewentualne koszty 
związane z naprawą lub odkupieniem zniszczonego sprzętu i mienia internatu,     
a wynikłe z winy mojego syna / córki.  

 Niezwłocznie odebrać syna/córkę z internatu w przypadku stwierdzenia stanu  
                             wskazującego spożycie alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej. 

 Do osobistych lub telefonicznych kontaktów z wychowawcą grupy przynajmniej                                              
raz  w semestrze lub wg bieżących potrzeb. 

 Poinformować kierownika/ wychowawcę o chorobie syna/córki wymagającej 
szczególnej opieki wychowawczej w czasie pobytu. 

 Zabrać syna/córkę do domu niezwłocznie, w przypadku choroby i konieczności 
leczenia. 

 Zawiadamiać kierownika/wychowawcę o ustanowieniu przez sąd nad synem/ 
córką dozoru kuratora. 

 Informować na bieżąco wychowawców Internatu o postępach swojego dziecka   
w nauce lub ich braku, o wszelkich sytuacjach trudnych, mogących mieć wpływ 
na zachowanie dziecka  

 Dopilnować, aby syn/córka opuszczając internat rozliczył się                                              
z powierzonego mienia kartą obiegową.  

 
Wyrażam zgodę na: 

1. Samodzielny powrót dziecka do domu. 
2. Na publikację wizerunku mojego syna/córki na stronie internetowej Internatu                     

oraz  na terenie placówki w celach promocyjnych. 
3. Na udział mojego syna/córki w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych 

na terenie ZSPS i VIII LO w Toruniu oraz poza nim. 
4. Badanie syna/córki alkotestem, w przypadku podejrzenia o spożycie alkoholu                       

lub wykonanie testów na zawartość narkotyków w przypadku podejrzenia, że jest pod 
ich wpływem. 

5. Samodzielne wyjścia na zajęcia dodatkowe, do sklepu, na boisko sportowe i teren 
Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO. 

6. Na telefoniczne lub pisemne zwolnienia syna/córki z godzin obowiązkowego pobytu            
w internacie ( nauka własna). 

 
Przyjmuję do wiadomości, iż za rażące przekroczenie obowiązującego regulaminu                  
syn / córka może zostać usunięty z Internatu w ciągu roku szkolnego,                                              
w trybie natychmiastowym. 
 
………………………………………………………………       ……………………………………………………………… 

/Data i czytelny podpis matki /                                                      / Data i czytelny podpis ojca/ 


