OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1. Oświadczam, że jest mi znany Statut i Regulamin Niepublicznej Bursy Szkolnej
w Kielcach.
2. Wyrażam zgodę, aby w razie zachorowania lub wypadku, Służba Zdrowia udzieliła
mojemu dziecku koniecznej pomocy.
3. Wyrażam zgodę, aby w uzasadnionych przypadkach mojemu dziecku została udzielona
pomoc psychologiczna.
4. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko podczas przejazdu z Bursy
do domu na Ukrainę i z powrotem z Ukrainy do Bursy.
5. Zobowiązuję się do telefonicznej lub mailowej informacji do wychowawcy/ opiekuna
o nieobecności lub późniejszym powrocie dziecka do Bursy z Ukrainy.
6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich wyjściach i wycieczkach
organizowanych przez Bursę w ramach oferty kulturalnej, rekreacyjnej i krajoznawczej.
7. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami Bursy poprzez kontakty telefoniczne,
mailowe lub jeśli to możliwe, osobiste.
8. Oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami) – wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych osobowych tj. imienia
i nazwiska, adresu, aktualnego miejsca pracy, nr telefonu itp. przez Niepubliczną Bursę
Szkolną w Kielcach w związku z realizacją celów wychowawczo-opiekuńczych w stosunku
do mojego dziecka – wychowanka/wychowanki Bursy w czasie jego/jej pobytu w placówce.
9. Deklaruję, że moje dziecko będzie aktywnie uczestniczyć w życiu Bursy, w tym w kołach
zainteresowań,
dodatkowych zajęciach organizowanych przez wychowawców,
obowiązkowych zebraniach, ważnych imprezach organizowanych przez Szkołę i Bursę.
10. Zobowiązuję się do zaangażowania mojego dziecka w porządkowaniu swojego pokoju
sypialnego i miejsc wspólnie użytkowanych przez rówieśników tzn. ścielenia łóżka
i utrzymania go w estetyce, uporządkowania garderoby, pozostawienia po sobie porządku
w kuchni i w pralni, wyrzucania śmieci, itd. zgodnie z wyznaczonym dyżurem.
11. Zobowiązuję się do regulowania płatności za Bursę w wyznaczonym terminie
i pokrywania kosztów za zniszczone przez moje dziecko mienie.

.......................................... .......................................................
(data) ( podpis rodziców/opiekunów)

