
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH /OPIEKUNÓW TYMCZASOWYCH *
PRZY ZAKWATEROWANIU WYCHOWANKA

1. Oświadczam, że znany jest mi Statut i Regulamin Bursy ZSZ nr 1 w Starachowicach i zobowiązuję się
do jego przestrzegania.

2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

-  regularnego  wnoszenia  opłat  za  zakwaterowanie  i  wyżywienie  mojego  dziecka  
w  Bursie  ZSZ  nr  1  w  Starachowicach  do  10-go  dnia  każdego  miesiąca na  konto  ZSZ  nr  1  
w Starachowicach,

-  wykupienia  comiesięcznego  abonamentu  obiadowego w  stołówce  szkolnej  ZSZ  
nr 1 w Starachowicach,   

- zabrania mojego dziecka z Bursy do domu w przypadku jego choroby, 

- poinformowania wychowawców Bursy o stanie zdrowia, chorobach przewlekłych mojego dziecka i
przyjmowanych lekach, 

-  dostarczenia  każdorazowo pisemnej zgody na wymaganym druku co najmniej 2 dni wcześniej **
w przypadku późniejszych powrotów dziecka do placówki lub innych nieobecności,  

-  współpracy z wychowawcami Bursy poprzez kontakty telefoniczne,

  -  pokrycia w ciągu 14 dni kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych na terenie Bursy oraz terenie
należącym do ZSZ nr 1 w Starachowicach przez moje dziecko,

    3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  *   na udzielenie mojemu dziecku koniecznej, pierwszej pomocy
przedmedycznej i medycznej, podejmowanie przez wychowawcę decyzji w razie nagłego zachorowania,
wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia.  

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  *  , aby w przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń został
przeprowadzony memu dziecku test na obecność narkotyków w organizmie bądź badanie alkomatem.
Ewentualne koszty w/w badań pokryję w ciągu 14 dni od przeprowadzenia badania. 

5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka we wszystkich wyjściach organizo-
wanych przez Bursę w ramach oferty kulturalnej i rekreacyjnej. 

6.  Wyrażam  zgodę/  nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  
w  Kwestionariuszu  w  celach  związanych  z  rekrutacją,  pobytem  mojego  dziecka  w  Bursie  
i funkcjonowaniem Bursy ZSZ nr 1 w Starachowicach oraz na zamieszczanie zdjęć mojego dziecka na
stronie internetowej placówki w celach edukacyjnych, wychowawczych i promocyjnych zgodnie z rozpo-
rządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), wchodzącym w życie z dniem 25 maja 2018 r. Na
podstawie  art.  68  ust.  1  pkt  1  Ustawy z  dnia  14  grudnia  2016  roku  –  Prawo oświatowe  (Dz.  U.  
z  2017 r.,   poz.  59  ze  zm.)  w związku  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    7.  Wyrażam  zgodę  na  podejmowanie  przez  Dyrektora  i  Wicedyrektora  Szkoły  wszelkich  działań
mających na celu zapewnienie memu dziecku bezpieczeństwa w Bursie. 
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    8. Oświadczam, że:

    - biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko podczas:
         - przejazdu z Bursy do domu i z powrotem, 
         - dojścia do szkoły i powrotu z niej do Bursy, 
         - dojścia i powrotu z dodatkowych zajęć (dzień tygodnia, godziny)          

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

          - wyjść z Bursy w czasie wolnym (godziny określone w regulaminie Bursy),
          - wszelkich wyjść i powrotów uzgodnionych z wychowawcą. 

-  posiadam wiedzę,  iż ze względu na to,  że  Bursa jest placówką feryjną tak jak szkoła i  swoje
zadania  realizuje  przez  cały  rok  szkolny   z  wyjątkiem  ferii  letnich  i     zimowych  oraz     zimowej  
i     wiosennej przerwy świątecznej   i  w tym czasie  dziecko opuszcza Bursę i  przebywa pod opieką
rodzica/opiekuna prawnego / tymczasowego. 

-  posiadam  wiedzę,  iż  funkcjonowanie  Bursy  zawiesza  się,  na  czas  oznaczony w  przypadku
wprowadzenia szczegółowej organizacji pracy Bursy, tj. w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa wychowanków w związku z organizacją i przebiegiem imprez 
ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są przebywają wychowankowie, 
zagrażającej zdrowiu wychowanków,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu wychowanków 
innego niż określone w pkt 1 –3
– w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w   

               publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie    
               art. 32 ust. 11 Ustawy Prawo Oświatowe.

Dzieckiem moim na czas pobytu w bursie, zgodnie z podpisanym dokumentem opiekować się będzie****:

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

            Podpis  rodzica ***   ……………………………………………………………....

           opiekuna prawnego***  ……………….……………………………..…………   

           opiekuna tymczasowego*** ………………………………………………………..

Miejscowość i data……………………………………………………..…………………….

*  niepotrzebne skreślić
**  dyrektor  lub  wychowawca   mają  prawo  niewyrażenia  zgody  na  wyjście  wychowanka  za  jego
niewłaściwe zachowanie lub łamanie regulaminów. 
*** brak podpisu pod oświadczeniem jest równoznaczny z rezygnacją z przyznania miejsca w Bursie
**** tylko w przypadku gdy rodzic w formie pisemnej, notarialnej powierza opiekę innej osobie
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