Regulamin Internatu
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Podstawy prawne niniejszego Regulaminu stanowią:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j.),
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U.2018.1531 z dnia
09.08.2018 r.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich
dzieci w tych placówkach (Dz.U.2015.1872 z dnia 13.11.2015 r.)
Statut Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności, warunki przyjęcia oraz pobytu w internacie
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zwanego dalej „internatem”.
2. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, koedukacyjną, działającą w ramach Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, funkcjonującą w okresie zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem
przerw, ustalonych przez organ prowadzący szkołę lub dyrektora Zespołu Szkół i przeznaczoną
w szczególności dla mających miejsce zamieszkania poza Policami uczniów Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz uczniów innych szkół, studentów lub słuchaczy szkół
na zasadach określonych poniżej.
3. Siedzibą internatu jest: ul. Siedlecka 6A, 72-010 Police.
§2
Warunki przyjęcia do internatu
1. Podstawowym warunkiem umożliwiającym pobyt w internacie jest zawarcie (w ciągu 14 dni od daty
przyjęcia do internatu) umowy, określającej zasady zakwaterowania i wyżywienia ucznia w internacie
w tym uregulowanie opłat, wynikających z tej umowy.
2. Prawo przyjęcia i pobytu w internacie mają:
1) w pierwszej kolejności uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz uczniowie
mieszkający w internacie w roku szkolnym, bezpośrednio poprzedzającym datę przyjęcia do internatu
z zastrzeżeniem pkt 3 oraz ust. 3 – 6 poniżej;
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2) uczniowie, studenci lub słuchacze szkół mieszkający w miejscowościach z których codzienny dojazd
jest niemożliwy lub utrudniony.
3) uczniowie, studenci lub słuchacze szkół o dobrym stanie zdrowia, nie uniemożliwiającym pobytu
w internacie oraz nie zagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu pozostałych osób przebywających
w internacie. W razie stwierdzenia podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia wychowanka
we wniosku o przyznanie miejsca w internacie oraz w oświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, a także w
sytuacji, gdy w trakcie pobytu wychowanka w internacie dojdzie do zmiany jego stanu zdrowia,
uniemożliwiającego mu pobyt w internacie lub zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu pozostałych
osób przebywających w internacie, a przy tym nie rokującego poprawy - następuje rozwiązanie w trybie
natychmiastowym umowy określającej zasady zakwaterowania i wyżywienia w Internacie Zespołu
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach dotyczącej tego wychowanka.
3. W przypadku ucznia ubiegającego się ponownie o przyjęcie do internatu – na jego prawo
do zamieszkania w internacie wpływa także dotychczasowe nienaganne zachowanie tego ucznia.
4. Podania o przyjęcie do internatu

dotyczący wychowanka, który w poprzednim roku lub latach

szkolnych otrzymał karę nagany przez kierownika internatu lub w stosunku do którego nastąpiło
skreślenie z listy wychowanków z zawieszeniem kary lub skreślenie z listy wychowanków jest
rozpatrywany w ostatniej kolejności, w ramach limitów miejsc.
5. Uczniowie, którzy wskutek swojego nagannego zachowania w roku szkolnym poprzedzającym złożenie
wniosku nie kwalifikują się do przyjęcia do internatu w następnym roku szkolnym - na wniosek
dotychczasowego wychowawcy grupy internatu, zaopiniowany pozytywnie przez Radę Wychowawców
mogą zostać przyjęci do internatu warunkowo. O warunkowym przyjęciu ucznia do Internatu
kierownik internatu dodatkowo powiadamia pełnoletniego ucznia oraz rodziców, opiekunów prawnych
ucznia, który nie ukończył 18 lat, wskazując przyczyny i zasady warunkowego przyjęcia do Internatu.
6. Wychowanek, który nie uzyskał promocji do następnej klasy z powodu ocen niedostatecznych (więcej
niż 2) lub uzyskania negatywnych ocen z egzaminów poprawkowych traci prawo do przyjęcia
do internatu.
7. Listę uczniów przyjętych do Internatu podaje się w ciągu czternastu dni po ogłoszeniu listy uczniów
przyjętych do szkoły w ramach procesu rekrutacji w terminie pierwszego naboru. Jeżeli termin ten
przypada na dzień wolny od pracy (tj. sobotę, niedzielę lub święto) listę ogłasza się w pierwszym dniu
roboczym następującym po tym terminie.
8. Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do internatu oraz jego rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek
zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do procesu rekrutacji
do internatu.
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9. Chęć zamieszkania w internacie oraz złożenie podania

jest równoznaczne z akceptacją treści

niniejszego Regulaminu i deklaracją jego przestrzegania.
10. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków internatu.
11. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi
do internatu może być przyjęty uczeń, student lub słuchacz szkoły, zamieszkały w Policach.
12. W przypadku pozostania wolnych miejsc, po wyczerpaniu naboru uczniów, o których mowa w ust. 2
pkt 1 powyżej, do internatu mogą zostać przyjęci uczniowie innych szkół ponadpodstawowych,
studenci oraz słuchacze szkół.
13. Szczegółowe warunki przyjęcia do internatu określa Statut Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Policach.
14. Niestawienie się do internatu w dniu kwaterowania oraz brak pisemnej (bądź telefonicznej) informacji
o przyjeździe w późniejszym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przez wychowanka
z przyznanego miejsca w internacie w danym roku szkolnym.
15. Przyjęcie do internatu można uzyskać na podstawie podania złożonego przez pełnoletniego ucznia,
jego rodzica/opiekuna prawnego.
16. W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych w podaniu wzywa się wnioskodawcę
do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
§3
Odpłatność za internat
1. Pobyt w internacie jest odpłatny.
2. Odpłatność za internat reguluje coroczne Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach.
3. Uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza mieszkający w internacie zobowiązani
są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół,
płatnej w terminie 10 dni od daty przyjęcia do internatu.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie podlega zwrotowi.
5. Opłaty tytułem pokrycia kosztów żywienia i zakwaterowania są wnoszone z góry do 10. dnia każdego
miesiąca.
6. Odpisy za żywienie są rozpatrywane indywidualnie. Odpisy muszą być złożone z co najmniej
dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem.
7. Cena posiłków może być waloryzowana na początku każdego semestru o wskaźnik inflacji podany
przez GUS.
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8. Zaległości w opłatach, o których mowa w niniejszym paragrafie, powyżej jednego miesiąca lub
nieuiszczenie opłaty, określonej w ust. 3 powyżej - mogą skutkować utartą przez wychowanka miejsca
w internacie do czasu uregulowania zaległości.
§4
Cele internatu
1. Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie, w czasie odbywania przez nich nauki poza
miejscem ich stałego zamieszkania, zgodnie z celami wychowawczymi określonymi w §6 Statutu
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Planie Pracy Opiekuńczo –
Wychowawczym internatu i Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.
2. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców internatu w poszczególnych
grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia się wychowanków i przygotowania ich do dorosłego
życia z poszanowaniem godności swojej i innych osób, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej
aktywności.
§5
Zadania internatu
Do zadań Internatu należy:
1) zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
2) zapewnienie wychowankom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;
3) wspieranie rozwoju, zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
4) wspieranie wychowanków w rozwiązywaniu ich problemów;
5) tworzenie wychowankom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizowanie
ich czasu wolnego;
6) nauka wychowanków samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności;
7) zapewnienie wychowankom odpłatnego zakwaterowania i całodobowej opieki;
8) zapewnienie wychowankom korzystania z odpłatnego wyżywienia;
9) zapewnienie wychowankom właściwych warunków sanitarno-higienicznych;
10) zapewnienie wychowankom miejsca do nauki, w tym pomieszczenia do indywidualnej nauki,
podręcznej biblioteki, świetlicy i innych udogodnień socjalnych,
11) zapewnienie wychowankom pokoju dla chorych;
12) zapewnienie wychowankom miejsca do samodzielnego przygotowywania posiłków;
13) wdrażanie wychowanków do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowych;
14) rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej.
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§6
Organizacja pracy internatu
1. Internat jest placówką feryjną. Organizacja pracy internatu określana jest corocznie na podstawie
polskiej i niemieckiej organizacji roku szkolnego obowiązującej dla Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach i Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz
2. Internat czynny jest od poniedziałku do niedzieli w czasie nauki uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach i Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz
przewidzianej rocznym planem pracy.
3. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje kierownik internatu, którego obowiązki określone
są w § 70 Statutu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
4. Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy internatu, których obowiązki określone są w § 70
Statutu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
5. W godzinach 9.00-13.00 w internacie odbywają się prace konserwatorskie oraz kontrole bezpieczeństwa,
a wszyscy wychowankowie, którzy mają planowane lekcje w tym czasie muszą być w szkole i nie
przychodzą w przerwach lekcyjnych do internatu.
§7
Wychowankowie internatu
1. Uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz uczniowie innych szkół oraz
słuchacze i studenci, przyjęci do internatu oraz w odniesieniu do których zawarta została umowa
określająca zasady zakwaterowania i wyżywienia w Internacie Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach, są wychowankami internatu (dalej: „wychowankowie”).
2. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze. Liczba wychowanków w grupie
wychowawczej w internacie wynosi nie więcej niż 30, realizujących kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej oraz nie więcej niż 35 - realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum
ogólnokształcącego lub technikum.
3. O zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach decyduje kierownik internatu, uwzględniając w miarę
możliwości wnioski wychowanków oraz opinię wychowawców grupy internatu.
4. Całością procesów dydaktyczno-wychowawczych w obrębie grupy kierują wychowawcy grupy
internatu.
5. Wychowawcy grupy internatu oraz kierownik internatu tworzą Radę Wychowawców Internatu (RWI).
6. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych internatu jest roczny plan pracy opiekuńczowychowawczej opracowany przez Radę Wychowawców internatu.
7. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdza dyrektor szkoły.
8. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu i szkoły,
zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
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9. Reprezentantem ogółu wychowanków jest Młodzieżowa Rada Internatu (MRI).
10. Młodzieżowa Rada Internatu składa się z przewodniczących samorządów grup wychowawczych.
Pracami Młodzieżowej Rady Internatu kieruje 3-osobowy zarząd wybrany w demokratycznych
wyborach. Kadencja Młodzieżowej Rady Internatu trwa jeden rok szkolny.
11. Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawuje wychowawca wybrany spośród wychowawców
grupy internatu przez Radę Wychowawców Internatu.
12. Młodzieżowa Rada Internatu ponosi współodpowiedzialność za realizację zadań określonych przez
Regulamin Internatu.
13. Wychowankowie funkcjonują w internacie w oparciu o opracowany porządek dnia, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§8
Prawa wychowanków internatu
1. Uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, będących wychowankami internatu obowiązują
prawa ucznia ujęte w § 78 Statutu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a ponadto
wszyscy wychowankowie internatu mają prawo do:
1) korzystania ze wszystkich dostępnych dla nich urządzeń internatu służących do nauki własnej, rozwoju
fizycznego i pogłębiania zainteresowań;
2) wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w internacie i szkole;
3) uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych organizowanych poza szkołą, po wcześniejszym
uzgodnieniu z wychowawcą grupy internatu;
4) korzystania z pomocy wychowawców grupy internatu w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz
wszystkich spraw dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
5) współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu poprzez
zgłaszanie uwag i wniosków Młodzieżowej Radzie Internatu, kierownikowi internatu i wychowawcy
grupy internatu;
6) korzystania, za zgodą wychowawcy dyżurnego, po godzinie 22.00 z audycji radiowych i telewizyjnych,
filmów, będących lekturą lub wartościowych pod względem moralnym i artystycznym, pod warunkiem,
że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom internatu;
7) zwracania się do wychowawcy grupy internatu, kierownika internatu, Młodzieżowej Rady Internatu
we wszystkich istotnych sprawach i w miarę możliwości uzyskiwania od nich pomocy;
8) przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu w miejscach do tego wyznaczonych od godz.
16.00 za wiedzą wychowawcy grupy internatu i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów
porządkowych.
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§9
Obowiązki wychowanków
1. Uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza będących wychowankami internatu obowiązują
obowiązki ucznia ujęte w § 78 Statutu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a ponadto
wszyscy wychowankowie internatu mają obowiązek:
1) wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
2) przestrzegać przepisów bhp i ppoż.;
3) przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia
(zał.nr 2);
4) przebywania w internacie w godzinach od 21.00 do 6.00 następnego dnia.
2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy internatu nieobecności wychowanka w internacie
po godzinie 21.00 mimo braku wcześniejszej informacji od rodziców (opiekuna prawnego) lub wpisu do
książki raportów, o przyczynie nieobecności, jak również niemożliwości nawiązania telefonicznego
kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym lub wychowankiem w celu potwierdzenia miejsca pobytu
wychowanka, wychowawca dyżurujący zgłasza nieobecność wychowanka w internacie na najbliższą
Komendę Policji.
3. wychowanek Internatu jest zobowiązany do sumiennego wypełniania powinności szkolnych,
a w szczególności do:
1) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne;
2) przygotowania się i wyjścia do szkoły, hali sportowej, na basen lub w inne miejsce, gdzie odbywają
się zajęcia dydaktyczne, sportowe lub inne wynikające z planu lekcji/rozkładu zajęć wychowanka w
czasie umożliwiającym punktualne dotarcie we wskazane miejsce.
3) przebywać w swoim pokoju w czasie nauki własnej od godziny 16.30 do godziny 18.30; w tym czasie
należy zachować ciszę (np. ograniczyć korzystanie w pokojach z głośników w komputerach itp).
Rodzic/opiekun prawny ma prawo zwolnić wychowanka z nauki własnej (np. na trening, korepetycje),
poprzez przekazanie wychowawcy grupy internatu pisemnej lub telefonicznej informacji w tym
zakresie.. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za wychowanka
w czasie jego przebywania poza internatem. Wyklucza się zwolnienie wychowanka z nauki własne
przez cały rok szkolny;
4) utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń internatu, otoczenia
zewnętrznego, stale dbać o higienę osobistą. Nadzór nad stanem sanitarnym pokojów mieszkalnych
sprawuje personel pedagogiczny internatu według zasad i kryteriów czystości i porządku w pokojach
uczniowskich, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
5) dbać o sprzęt i urządzenia internatu, a w przypadku ich zniszczenia, pokrycia kosztów ich naprawy bądź
wymiany. Wartość szkody określana jest według rynkowych cen materiałów i usług koniecznych
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do naprawy szkody; za szkodę spowodowaną przez wychowanka odpowiedzialność finansową ponoszą
jego rodzice (opiekunowie prawni); termin i sposób naprawienia szkody określa kierownik internatunaprawienie szkody powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zdarzenia;
6) wychowanek ma obowiązek poinformowania wychowawcy grupy internatu o wszelakich zauważalnych
zniszczeniach w pokoju. W przypadku nieustalenia winnego powstałych zniszczeń, spowodowanych
przez działania lub zaniechania wychowanków, wychowankowie zajmujący pokój, w którym
stwierdzono

zniszczenia

-

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność

za

naprawienie

szkody

(odpowiedzialność zbiorowa);
7) uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i szkoły;
8) pełnić rzetelnie dyżury porządkowe (zał.1);
9) podporządkować się poleceniom wychowawcy grupy internatu, kierownika internatu i postanowieniom
Młodzieżowej Rady Internatu; respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz
Regulamin Internatu, a także zarządzenia wewnętrzne i zarządzenia Dyrektora szkoły, kierownika
internatu niezapisane w Regulaminie szczegółowo;
10) każdorazowo zgłaszać wychowawcy grupy internatu swoje wyjścia, wyjazdy i powroty;
11) odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać
opieką najmłodszych wychowanków;
12) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu;
13) oszczędzać i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę;
14) w razie choroby lub wypadku, niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy dyżurnemu. Badania
planowe, okresowe i specjalistyczne wychowanka, wykonywane są we własnym zakresie, na własny
koszt oraz pod opieką jego rodziców/prawnych opiekunów;
15) w przypadku zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż dwa dni przebywać pod opieką
rodziców/opiekunów prawnych w miejscu stałego zamieszkania. W razie jednodniowej niedyspozycji,
potwierdzonej przez lekarza lub rodzica/opiekuna prawnego, wychowanek może pozostać w internacie.
Okres dłuższej choroby wychowanek powinien spędzać w miejscu swojego zamieszkania. Wychowanek,
który zachoruje w internacie i otrzyma zwolnienie lekarskie powinien być niezwłocznie zabrany przez
rodzica/opiekuna prawnego do miejsca swojego zamieszkania. Wychowawcy grupy internatu nie mają
prawa

podawania

wychowankom

jakichkolwiek

leków,

dlatego

wychowankowie/ich

rodzice/opiekunowie prawni muszą sami o nie zadbać i zażywać je na własną odpowiedzialność. O tym,
jakie leki wychowanek zażywa należy każdorazowo powiadomić wychowawcę grupy internatu.
Dotyczy to także leków przyjmowanych regularnie z przepisu lekarza, w tym antybiotyków.
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W przypadku antybiotyków ich zażywanie musi być potwierdzone w zaleceniach lekarskich
(z pieczątką lekarza);
16) regularnie wykupywać wyżywienie w Szkolnej Pracowni Gastronomicznej i uiszczać opłaty
za zakwaterowanie;
17) przed wyjazdem do domu należycie zabezpieczyć pokój mieszkalny, a w szczególności wyłączyć z sieci
wszystkie urządzenia elektryczne, zamknąć okna i drzwi, opróżnić kosz na śmieci bez względu
na poziom wypełnienia;
18) wychowanek

przyjeżdżający do

internatu

własnym

środkiem

lokomocji

zobowiązany jest

do wykorzystywania go wyłącznie na dojazdy z domu do internatu oraz z internatu do domu; w takim
wypadku wychowanek jest zobowiązany do uzyskania wcześniejszej zgody na wjazd samochodu bądź
innego środka lokomocji na teren internatu i szkoły od kierownika administracyjnego;
19) uczestniczenia w próbnych alarmach przeciwpożarowych, przeprowadzanych na terenie Internatu
i przestrzegania

procedury

postępowania

podczas

alarmu;

niedopuszczalne

jest

rozejście

się wychowanków z miejsca ewakuacji do czasu odwołania alarmu przez służby ratownicze lub
wydania zarządzenia o przemieszczeniu się ewakuowanych do budynku szkoły (zgodnie z instrukcją
przeciwpożarową). Niezastosowanie się do procedury lub lekceważące podejście do ewakuacji podlega
karze przewidzianej w Regulaminie Internatu.
4. Dopuszcza się na przebywanie wychowanka w Internacie w czasie zajęć szkolnych wyłącznie
w przypadku:
1) choroby, złego samopoczucia, które uniemożliwia wychowankowi uczestniczenie w zajęciach
edukacyjnych lub innych, po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia od pielęgniarki szkolnej
i poinformowaniu wychowawcy grupy internatu;
2) z przyczyn niezależnych od wychowanka, a związanych ze zmianą organizacji pracy szkoły;
3) innych okoliczności, usprawiedliwionych przez rodzica lub opiekuna prawnego wychowanka.

§ 10
Zakazy
1. Zabrania się przebywania w pokojach innych mieszkańców internatu na piętrze niebędącym miejscem
zakwaterowania wychowanka w godzinach 21.00-09.00.
2. Wszelkie sprawy związane z przygotowaniem wychowanka do nauki np. pożyczanie podręczników,
notatek itp., wychowankowie zobowiązani są wykonywać przed godz. 21.00
3. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 i z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności - nie może być
zakłócana w żaden sposób, a w szczególności przez czynności, które powinny być wykonywane
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w ciągu dnia (nauka, zajęcia higieniczne, pranie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków itp.);
4. Od godz. 22.00 należy ściszyć rozmowy, radioodbiorniki itp. tak, by nie były słyszane na zewnątrz
pokoju; wyłączyć laptopy, komputery i górne oświetlenie; w czasie ciszy nocnej obowiązuje zakaz
odbywania rozmów telefonicznych na korytarzach.
5. W czasie pobytu w internacie, zabrania się ponadto:
1) wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych,
e-papierosów i tabaki; znalezione wyroby ulegają zabezpieczeniu,
2) wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i picia alkoholu; znaleziony alkohol ulega zabezpieczeniu;
3) przebywania na terenie Internatu w stanie nietrzeźwości, stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub zażycie środków odurzających, substancji psychotropowych, psychoaktywnych wziewnych
lub substancji podobnie działających ( np. tabaka, kleje, itp.);
4) wnoszenia, posiadania, przyjmowania oraz rozprowadzania jakichkolwiek środków odurzających,
środków psychotropowych, psychoaktywnych oraz substancji dopingujących (np. środki anaboliczne,
dopalacze, itp.), a także wszelkich substancji o podobnym działaniu; znalezione wyroby ulegają
zabezpieczeniu;
5) wnoszenia,

posiadania,

przechowywania

wszelkich

narzędzi,

przedmiotów

niebezpiecznych

w szczególności broni palnej, pneumatycznej oraz białej,
Podejrzenie złamania zakazów, określonych w punktach 3-5 powyżej skutkuje zawiadamianiem
odpowiednich służb oraz wszczęcie procedur przewidzianych na w/w sytuacje.
6) samowolnego mocowania dekoracji na ścianach budynku internatu;
7) siadania na parapetach i wychylania się z okna;
8) przyjmowania gości spoza internatu w pokojach mieszkalnych, z zastrzeżeniem wypadków
przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz chyba że wychowawca grupy internatu postanowi
inaczej;
9) przynoszenia do pokoi naczyń i sztućców ze stołówki szkolnej;
10) samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju;
11) nagrywania filmów z internatu, robienia zdjęć i udostępniania ich bez zgody kierownika internatu;
12) używania wulgarnego lub niecenzuralnego słownictwa;
13) niekulturalnego, aroganckiego, agresywnego zachowania się w stosunku do uczniów i pracowników
internatu, np.: wyśmiewania osoby, poglądów, zachowania, stroju, religii, rodziny; używanie
obraźliwych gestów i słów oraz stosowanie złośliwych uwag pod adresem pracowników lub uczniów
internatu; niestosownych komentarzy;
14) jakichkolwiek ingerencji, przeróbek lub samodzielnych napraw przy urządzeniach wodnokanalizacyjnych, elektrycznych, elektronicznych i p.poż.;
15) przywożenia, przechowywania i korzystania z urządzeń elektrycznych w pokojach (mikrofalówki,
głośniki, opiekacze, żelazka, czajniki elektryczne itp.);
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16) korzystania ze sprzętu elektronicznego po godzinie 22.00 bez zgody wychowawcy grupy internatu;
17) posiadania na terenie internatu jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia,
życia, bezpieczeństwa czy porządku publicznego lub zakazanych przez prawo (np. narkotyków,
alkoholu, broni, petard, materiałów żrących lub wybuchowych, niebezpiecznych noży, maczet, gazów
wszelkiego rodzaju, substancji niebezpiecznych, w tym odczynników chemicznych);
18) pozostawiania niezamkniętych na klucz pokoi w czasie nieobecności swojej i współmieszkańców
pokoju;
19) zakłócania nauki innym wychowankom;
20) dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących (w tym wychowanek zobowiązany jest
do powstrzymania się od wszelkich zachowań seksualnych na teranie Internatu), niemoralnego
prowadzenia się (wspólne leżenie pod kołdrą, wspólne korzystanie z toalety itp.);
21) fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców grup internatu
i pracowników internatu, nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z wychowawcami grup
internatu na telefony komórkowe lub inne urządzenia służące do rejestracji dźwięku lub obrazu oraz ich
rozpowszechnienia w jakikolwiek sposób takich zdjęć lub nagrań bez wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności zgody Dyrektora Zespołu Szkół im I. Łukasiewicza i osoby nagranej lub sfotografowanej;
Złamanie zakazów, określonych w punktach 20-21 powyżej skutkuje zawiadamianiem odpowiednich
służb oraz wszczęcie procedur przewidzianych na w/w sytuacje.
22) wychowankowie mogą być zwalniani na wyjścia nocne po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika
internatu. W przypadku nieuzyskania zgody na wyjście lub wyjazd wychowanek jest zobowiązany
do zaniechania wyjścia lub wyjazdu, naruszenie tej zasady jest poważnym wykroczeniem;
23) przebywania w pomieszczeniach, w których łamane są określone w powyższych punktach zakazy
i niepowiadomienia wychowawcy grupy internatu lub kierownika internatu o ich łamaniu.
6. Odwiedziny:
1) miejscem przyjęć gości niespokrewnionych z wychowankiem jest świetlica; w pokojach wychowanków
odwiedzać mogą członkowie najbliższej rodziny ;
2) odwiedziny mogą odbywać się najpóźniej do godziny 20.00;
3) wszyscy odwiedzający zgłaszają się do pokoju wychowawców grup internatu, gdzie zostają
wylegitymowani, wpisani do zeszytu gości i czekają na przybycie odwiedzanej osoby;
4) goście/rodzina wchodząca do pokoju muszą każdorazowo zgłaszać się do pokoju wychowawców
internatu;
5) zabrania się jest przyjmowania gości w czasie nauki własnej, chyba że wychowawca grupy internatu
wyrazi na to zgodę oraz z wyjątkiem, gdy odwiedzającym wychowanka jest jego rodzic/opiekun
prawny;
6) osoby nie będące mieszkańcami oraz przybywające w internacie podporządkowują się poleceniom
kierownika lub wychowawców internatu.
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§ 11
Nagrody
1. Rodzaje nagród:
a. pochwała wychowawcy grupy internatu;
b. pochwała kierownika internatu;
c. list pochwalny do rodziców;
d. nagroda rzeczowa.
2. Wychowanek może otrzymać nagrodę na wniosek:
a. Młodzieżowej Rady Internatu;
b. wychowawcy grupy internatu;
c. Rady Wychowawców internatu.
3. Wychowanek może otrzymać nagrodę za:
a. wzorowe zachowanie;
b. pracę społeczną w internacie;
c. pomoc koleżeńską.
d. organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (za zgodą wychowawcy grupy internatu).
§ 12
Kary
1. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy grupy internatu;
2) upomnienie kierownika internatu lub nagana kierownika internatu (zależy od stopnia przewinienia);
3) skreślenie z listy wychowanków internatu z warunkowym zawieszeniem wykonania kary (decyzję
podejmuje kierownik internatu na wniosek wychowawcy grupy internatu lub RWI);
4) skreślenie z listy wychowanków na okres nie krótszy niż miesiąc lub dyscyplinarne usunięcie
(relegowanie) z internatu (decyzję podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek kierownika internatu i RWI).
2. W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane inne niż wyżej wymienione kary pod warunkiem,
że ich formy nie pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i porządkiem opisanym
przez Regulamin (np. w przypadku niewłaściwego zachowania się w pokoju, naruszającego ogólnie
przyjęte normy społeczne wychowankowie mogą zostać ukarani czasowym zakazem odwiedzania się;
itp.).
3. O naruszeniu przez wychowanka Regulaminu Internatu Zespołu Szkół informuje się niezwłocznie
rodziców/opiekunów prawnych wychowanka telefonicznie lub w razie braku kontaktu telefonicznego
za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.
4. Rodzaj kary uzależniony jest od rodzaju i stopnia przewinienia wychowanka.
5. Wychowanek otrzymuje kary za:
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1) nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu;
2) nieprzestrzeganie poleceń kierownika internatu i wychowawców internatu;
3) naganne zachowanie w stosunku do innych mieszkańców internatu, kierownika internatu
lub wychowawców internatu.
6. W sytuacjach, które nie są ujęte w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące oraz
zarządzenia kierownika internatu.
7. Decyzję o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców internatu na wniosek Rady Wychowawców
internatu podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół.
8. Wychowanek może utracić prawo do zamieszkiwania w internacie w przypadku działań
autodestrukcyjnych, grożących utratą życia lub zdrowia. Decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół
na wniosek Rady Wychowawców internatu.
9. Bez stosowania gradacji kar Wychowanek może być skreślony z listy mieszkańców Internatu
w przypadku naruszenia obowiązków określonych w Statucie Zespołu Szkół i Regulaminie Internatu.
W szczególności z powodu:
1) rezygnacji z dalszej nauki w szkole,
2) skreślenia wychowanka z listy uczniów szkoły,
3) posiadania, przynoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków, środków odurzających,

substancji

psychoaktywnych oraz przebywania pod ich wpływem na terenie internatu,
4) złamania zakazu palenia nikotyny i e-papierosów na terenie Internatu,
5) rozpowszechniania narkotyków, środków odurzających lub substancji psychoaktywnych na terenie
szkoły, internatu i poza nim,
6) znęcania się fizycznego i psychicznego nad koleżankami, kolegami, osobami dorosłymi,
7) udowodnienia kradzieży, udowodnienia usiłowania kradzieży lub celowego zniszczenia rzeczy
stanowiących cudze mienie,
8) fałszowania dokumentów, niszczenia dokumentów (np. odpisy za posiłki),
9) wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli, wychowawców internatu, pracowników internatu lub innego
wychowanka,
10) rażącego naruszenia Regulaminu Internatu;
11) nieprzestrzegania obowiązku zachowania czystości w pokojach mieszkalnych oraz na całym terenie
Internatu;
12) stwarzania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu nauczycieli, wychowawców
internatu, pracowników internatu lub innych wychowanków Internatu;
13) wejścia w konflikt z prawem;
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14) przejawiania przez niego aktów agresji w stosunku do innych wychowanków, wychowawców grup
internatu i innych pracowników Internatu;
15) przybycia do internatu po 21.00 bez uzyskania zgody lub poinformowania wychowawców
lub kierownika internatu;
16) przebywania wychowanka nie w swoim pokoju po godzinie 22.00;
17) zachowania mającego demoralizujący wpływ na innych wychowanków Internatu;
18) złamania

Regulaminu

Internatu

przez

wychowanka,

potwierdzonego

wpisem

kierownika

lub wychowawców internatu w raporcie dziennym;
19) gdy stosowane kary wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie odniosły pozytywnych skutków.

10. Wychowanek może utracić prawo do mieszkania w internacie z pominięciem stopniowania kar
za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i szkodliwy wpływ na społeczność
internatu lub złamanie przepisów prawa.
11. Wychowanek usunięty ze szkoły, traci prawo do zamieszkiwania w internacie, chyba że Rada
Wychowawców Internatu postanowi inaczej.
12. Od kary nałożonej przez wychowawcę grupy internatu, rodzice (opiekunowie prawni) wychowanka
lub pełnoletni wychowanek mogą odwołać się w formie pisemnej do kierownika internatu w terminie 7
dni od dnia poinformowania o karze.
13. Od kary nałożonej przez kierownika internatu lub Dyrektora Zespołu Szkół rodzice wychowanka
lub pełnoletni wychowanek mogą w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora Zespołu Szkół
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o karze.
14. Ze względu na ochronę zdrowia i/lub życia innych wychowanków, wychowawców internatu oraz
innych pracowników internatu, Dyrektor Zespołu Szkół niezależnie lub na wniosek Rady
Wychowawców Internatu ma prawo na podstawie Art. 108 § 1 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego wydać nakaz usunięcia wychowanka z internatu na zasadzie natychmiastowego
wykonania decyzji.
15. Rażące naruszenie Regulaminu Internatu przez wychowanka powoduje pozbawienie go w nim miejsca
w trybie natychmiastowym o czym natychmiast zostają poinformowani rodzice/opiekunowie prawni
wychowanka, pełnoletni wychowanek oraz dyrektor szkoły.
16. Pozbawienie

wychowanka

miejsca

w

internacie

w

trybie

dyscyplinarnym,

zobowiązuje

go do opuszczenia placówki najpóźniej w ciągu 48 godzin od nałożenia tej kary, niezależnie
od długości trwającego semestru.
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§ 13
Postanowienia końcowe
Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne wychowanków pozostawione
w pokojach internatu, w innych jego pomieszczeniach i na korytarzach.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
REGULAMIN DYŻURÓW PEŁNIONYCH
PRZEZ WYCHOWANKÓW
1. W ramach systematycznej pracy samorządowej w internacie wychowankowie pełnią dyżury, których
ogólnym celem jest usprawnienie organizacji życia społeczności internatowej. Dyżurami pełnionymi przez
wychowanków są: dyżur w pokoju, dyżur w kuchni oraz w łazience.
2. Dyżurni zobowiązani są wykonywać swoje zadania dokładnie i terminowo.
§1
1. Podstawowym zadaniem dyżurnego pokoju jest bieżące utrzymywanie ładu i czystości oraz estetyki
wnętrza zajmowanego pokoju.
2. Dyżurny pokoju pełni dyżur przez cały tydzień (chyba że wychowawca grupy internatu ustali inaczej), tj.
od poniedziałku do piątku. W przypadku nieobecności osoby na którą wypada kolejność dyżuru, obowiązki
przejmuje osoba następna w kolejce. Podczas weekendu za czystość w pokoju odpowiadają osoby
pozostające w internacie.
3. Dyżury w pokoju pełnią kolejno wychowankowie internatu, zajmujący dany pokój.
4. Kolejność wykonywania dyżurów ustala wychowawca grupy internatu.
5. Do szczegółowych obowiązków dyżurnego pokoju należy:
1) bezzwłoczne wykonywanie wszelkich poleceń wychowawcy grupy internatu dotyczących porządku,
ładu i czystości w pokoju;
2) usuwanie kurzu i innych nieczystości z szaf, parapetów, szafek, stołów, okien, ścian i podłogi w pokoju;
3) troska o utrzymywanie ładu i czystości w miejscu przechowywania artykułów spożywczych;
4) opróżnianie kosza na śmieci, znajdującego się w pokoju (codziennie, bez względu na poziom
wypełnienia, przed godz.21.00);
5) umycie podłogi w pokoju w zależności od potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na tydzień;
6. Generalne sprzątanie pokoju należy do obowiązków wszystkich wychowanków, zamieszkujących dany
pokój w terminie uzgodnionym z wychowawcą grupy.
§2
3. Dyżury w kuchni i w łazience pełnione są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez wychowawcę grupy
internatu/kierownika internatu. Do obowiązków dyżurnego na kuchni należy:
1) umycie blatów (zebranie naczyń, resztek pożywienia itp.), umycie kuchenki mikrofalowej;
2) opróżnianie kosza na śmieci (codziennie, bez względu na poziom wypełnienia, przed godz.21.00);
3) pozamiatanie i umycie podłogi;
4. Do obowiązków dyżurnego w łazience należy sprawdzenie o 22.00 stanu czystości w łazience.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
PORZĄDEK DNIA W INTERNACIE

6.30 POBUDKA
6.30 – 7.00 – PORANNA TOALETA, SPRZĄTANIE, WIETRZENIE POKOI
7.00 – 8.30 – ŚNIADANIE
7.30 – 7.45 – PRZYGOTOWANIE DO WYJŚCIA DO SZKOŁY
7.45

WYJŚCIE DO SZKOŁY

13.30 – 15.30 –OBIAD
16.30 – 18.30 – NAUKA WŁASNA
18.30 – 19.30 – KOLACJA
18.30 – 21.00 – CZAS WOLNY, OBEJMUJĄCY TAKŻE OPUSZCZENIE INTERNATU ZA ZGODĄ
WYCHOWAWCY GRUPY INTERNATU I PO WPISANIU SIĘ DO ZESZYTU WYJŚĆ
21.00 – 21.45 – WIECZORNA TOALETA, WYKANANIE PRAC PORZĄDKOWYCH
21.45 – 22.00 – PRZYGOTOWANIE DO SNU
22.00 – 6.30 – CISZA NOCNA, WYŁĄCZENIE ŚWIATŁA
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ZGODA
Ja, ………………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na zamieszkanie
i zameldowanie syna/córki ……………………………………………………………………………………..
w Internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Jednocześnie:
Oświadczam, że akceptuję Regulamin obowiązujący w Internacie Zespołu Szkół im. I.
Łukasiewicza w Policach.

TAK

NIE

Zobowiązuję się do terminowego dokonywania wpłat za pobyt i wyżywienie mojego
syna/córki
w Internacie do 10. dnia każdego miesiąca.

TAK

NIE

Zobowiązuję się do każdorazowego pokrywania kosztów szkód wyrządzonych przez
mojego syna/córkę na terenie internatu.

TAK

NIE

Potwierdzam brak przeciwwskazań do żywienia zbiorowego syna/córki.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na leczenie mojego dziecka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
W przypadku braku zgody Internat nie ponosi odpowiedzialności za…..

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na uzasadnione wezwanie pomocy medycznej do mojego syna/córki
w przypadku wystąpienia stanu chorobowego.
W przypadku braku zgody Internat nie ponosi odpowiedzialności za…...

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne mojego syna/córki w nagłych sytuacjach.
Tekst o opiece z podania
W przypadku braku zgody Internat nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie podjęcia
hospitalizacji wychowanka.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę i ponoszę pełną odpowiedzialność na samodzielne przejazdy mojego
syna/córki z Internatu do Szkoły, na treningi, na inne zajęcia odbywające się poza
terenem Szkoły i do domu.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia mojego syna/córki z placówki w godzinach
wyznaczonych przez Regulamin Internatu i biorę pełną odpowiedzialność za moje
dziecko w czasie jego przebywania poza budynkiem.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na wykonanie badań alkomatem w przypadku podejrzenia mojego
syna/córki o przebywanie pod wpływem alkoholu oraz …….profilaktyczne badanie.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na pobranie materiału do badania mojemu synowi/córce
w wyspecjalizowanej placówce na obecność narkotyków lub innych środków
odurzających w przypadku podejrzenia o ich zażycie.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie akcji policji przy użyciu psa tropiącego na obecność
narkotyków na terenie internatu.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w zawodach sportowych, wycieczkach,
wyjazdach organizowanych przez Internat.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w zajęciach sportowych na sali
gimnastycznej szkoły oraz innych salach ćwiczeń pod opieką wychowawcy grupy
internatu, który nie posiada kwalifikacji do prowadzenia tego typu zajęć. Podczas tych
zajęć wychowawca grupy internatu pełni jedynie rolę opiekuna. Jednocześnie
oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do

TAK

NIE
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uczestniczenia w w/w zajęciach.
Oświadczam, że mam świadomość, że Internat nie ponosi odpowiedzialności
za posiadanie przez moje dziecko w czasie pobytu w internacie prywatne mienie, w tym
posiadane przez nie wartościowe przedmioty drogie przedmioty (m.in. wyroby ze złota,
srebra, kwot pieniędzy, drogiej odzieży, telefonów, laptopów itp.)

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki
przez……………………………………………(zwanego dalej: „administratorem danych
osobowych”) obejmujących: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celach
organizacyjnych i na potrzeby rekrutacji do internatu.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka przez administratora danych osobowych w celach organizacyjnych i na potrzeby
rekrutacji do internatu.

TAK

NIE

…………………………………….

………………………………………….

podpis mieszkańca

data, podpis rodzica/opiekuna

Jednocześnie oświadczam, iż podstawę przetwarzania danych osobowych mojego syna/córki, obejmujących:
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wizerunek - w powyższym zakresie stanowi moja zgoda. Udzielona
przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym czasie, w formie
pisemnej lub elektronicznej, wysłanej na adres siedziby lub adres e-mail administratora danych osobowych
spod adresu, którego zgoda dotyczy - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
Podanie przeze mnie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe
mojego syna/córki będą przetwarzane do momentu odwołania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w jednej z powyższych form, a po skutecznym odwołaniu zgody: przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych w stosunku do mojego syna/córki oraz roszczeń
przysługujących mnie w stosunku do administratora danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych do mojego syna/córki mogą być podmioty zajmujące się obsługą prawną,
księgową lub informatyczną administratora danych osobowych lub inne podmioty, którym administrator
danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
świadczonych usług.
Mam prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do treści danych osobowych do mojego
syna/córki, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych
osobowych do mojego syna/córki oraz mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania
zaprzestania przetwarzania, jak również mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podpis wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
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