
…………………………………………..   Lublin, dn. ……………………….. 

          Imię i nazwisko wychowanka 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

   Adres zamieszkania 

 

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW 

1. Zobowiązuję się do systematycznego regulowania płatności za czesne i wyżywienie w 

bursie w wyznaczonym terminie. 

2. Za wszelkie zniszczenia spowodowane przez syna/córkę biorę odpowiedzialność 

materialną bądź zobowiązuję się do naprawy tych zniszczeń. 

3. Zobowiązuję się do informowania wychowawców bursy o zamiarze wyjścia lub wyjazdu 

syna/córki z bursy do domu podczas trwania nauki w szkole lub praktycznej nauki 

zawodu. W przypadku niepoinformowania wychowawców bursy o danym wyjściu lub 

wyjeździe rodzice biorą pełna odpowiedzialność za syna/córkę. 

4. W przypadku wyjścia syna/córki na imprezy kulturalno – oświatowe lub inne, typu mecz, 

spotkania masowe, koncerty, itd., zobowiązuję się do udzielenia pisemnej zgody na 

wyjście. W przypadku braku, takiej zgody syn/córka nie zostanie wypuszczony/a z bursy 

przez wychowawców. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku kradzieży rzeczy wartościowych m.in. 

laptopów, telefonów komórkowych, odzieży markowej itd. syna/córki, w szczególności 

spowodowanych nieprzestrzeganiem regulaminu bursy i zasad bezpieczeństwa, 

wychowawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. 

6. W trosce o bezpieczeństwo syna/ córki zobowiązuję się informować wychowawców 

bursy o wyjściach na mecze, treningi, zawody i wyjazdach do domu. W przypadku 

trzykrotnego niepoinformowania wychowawców o wyjściach syna/córki może być on/a 

usunięty/a z bursy. 

7. Zobowiązuję się do systematycznego kontaktowania się z wychowawcami a także do 

natychmiastowego przyjazdu wtedy, kiedy syn/córka łamie regulamin bursy. W 

przeciwnym razie syn/córka zostanie zawieszony/a w prawach mieszkańca bursy, co 

spowoduje czasowy zakaz przebywania na terenie bursy. 



8. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją systematycznego łamania regulaminu bursy 

przez syna/córkę będzie usunięcie syna/córki z bursy lub nieprzyjęcie do bursy  

w przyszłym roku szkolnym. 

9. Wyrażam zgodę na samodzielne przejazdy syna/córki do domu z bursy i z powrotem oraz 

biorę za to pełna odpowiedzialność. 

10. Wyrażam zgodę na udział syna/córki w konkursach, zawodach sportowych  

i wyjściach na różnego rodzaju zajęcia organizowane przez bursę lub inne ośrodki 

oświatowe. 

11. Zobowiązuję się do informowania wychowawców o nieprzybyciu syna/córki do bursy i 

szkoły w czasie trwania nauki szkolnej lub praktycznej nauki zawodu. 

12. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przypadku 

stwierdzenia u syna/córki dysfunkcji, orzeczonych przez odpowiednio przygotowane do 

tego osoby. 

TAK   NIE 

13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań (testów) w sytuacji gdy 

zaistnieje podejrzenie zażywania przez syna /córkę środków odurzających (narkotyków). 

 

………………………………………… 
      Podpis rodziców/opiekunów   

 


