POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W KĘTRZYNIE
ul. Poznańska 21, 11 – 4oo Kętrzyn
tel. 887512005 – sekretariat szkół dla młodzieży
tel. 727512005 – sekretariat szkół dla dorosłych
e-mail: szkola@pceketrzyn.pl

www.pceketrzyn.pl
……………………………….

Kętrzyn , dn. …………….

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego )

Kwestionariusz przyjęcia do internatu
Prosimy o przyjęcie syna/córki…………………………………………………...
do internatu PCE w roku szkolnym ……….. /…………
Nazwa i adres szkoły, klasa……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
DANE OSOBOWE :
1. Adres zamieszkania………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Telefon kontaktowy do rodziców………………………………………….
3. Nr PESEL syna/córki………………………………………………………
Syn/córka zamierza mieszkać w internacie( niepotrzebne skreślić ):
- przez cały rok szkolny
- tylko w wybranym okresie ( proszę zaznaczyć m-ce )
........................................................................................................................
Oświadczam, że w czasie pobytu dziecka w internacie na terenie Polski na stałe będą przebywali rodzice lub
opiekunowie prawni dziecka( dotyczy wychowanków niepełnoletnich ).
Oświadczam, że w czasie przerw w nauce dziecko ma stałe miejsce pobytu, gdzie może się udać.
Jednocześnie informujemy ,że znane są nam warunki zakwaterowania i odpłatności . Płatność za internat
dokonać należy na początku miesiąca ( przy pobieraniu bonów żywnościowych ).

Do internatu należy dostarczyć: dowód osobisty. Wychowanek do internatu przybywa
z rodzicem.
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę/nie wyrażam na podejmowanie decyzji skierowania
mojego dziecka…………………………………………… do szpitala na zabieg operacyjny
lub obserwację przez wychowawcę lub nauczyciela w razie zaistniałej potrzeby.
Ja niżej podpisany przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za powierzony mi sprzęt
w pokoju oraz wyposażenie, które się w nim znajduje. Jednocześnie zobowiązuje się
w razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, zniszczenia powierzonego sprzętu
lub pomieszczeń, pokryć wszelkie koszty związane z jego naprawą lub ponowną adaptacją.
Zobowiązuje się do pokrycia wszelkich płatności związanych z pobytem dziecka
w internacie w ustalonym terminie.
Dodatkowe zalecenia od rodziców :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Złożenie podania jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Internatu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim kwestionariuszu
Niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997. o ochronie
danych osobowych; Dz. U. nr 133 poz.883 )oraz potwierdzam wiarygodność powyższych
danych.
………………………………………
( Podpis )

KONTRAKT
Zawarty pomiędzy Rodzicami( opiekunami prawnymi ) wychowanków,
Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie .

a Powiatowym

Mając na uwadze dobro i prawidłowy rozwój wychowanków zobowiązujemy
się do :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków
Udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów.
Motywowania ucznia do nauki
Utrzymania stałego kontaktu ze szkołą( wychowawca klasy, pedagogiem
i nauczycielami ) w celu analizy ocen i frekwencji na zajęciach , a także zachowania
Systematycznego kontaktowania się z Rodzicami ( opiekunami prawnymi )
i informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu w internacie
Organizowanie czasu wolnego wychowanków poprzez zajęcia wychowawcze np.
akademie, uroczystości, konkursy, zabawy, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.
Wdrażania wśród młodzieży poczucia estetyki, piękna kultury osobistej, pracowitości
oraz zasad współżycia w grupie
Natychmiastowej informacji rodziców( opiekunów prawnych ) w razie drastycznego
łamania regulaminu Internatu bądź zagrożenia zdrowia wychowanka.

Kadra i wychowawcy Internatu oczekują od Rodziców( prawnych opiekunów ) :
1. Systematycznego kontaktu z Placówką-osobistego( koniecznie podczas wywiadówek
w szkole ) lub telefonicznego przynajmniej raz w miesiącu
2. Informowania Placówki o :
-ewentualnej nieobecności wychowanka w internacie w celu uzyskania odpisu za
wyżywienie
- zwolnienie dziecka w tygodniu do domu( ale po uprzednim zwolnieniu w szkole ) oraz
telefonicznym poinformowaniu Placówki o bezpiecznym dotarciu dziecka do domu
-wyrażenie zgody ( w formie pisemnej ) na udział ucznia w zajęciach poza internatem
( np. treningi sportowe )
-wyrażeniem zgody na przejazd ucznia własnym samochodem i poruszaniu się nim
w ciągu tygodnia
3.Współodpowiedzialność wychowanków i ich rodziców ( opiekunów prawnych ) za
powierzony sprzęt w razie dewastacji mienia rodzice ( opiekunowie prawni ) ponoszą
konsekwencje finansowe .
4. O zakwaterowania ucznia w internacie Rodzice ( opiekun prawny ) zobligowani są do
poinformowania wychowawcy klasy w ciągu 3 dni .

…………………………………………………
Podpis rodzica ( lub opiekuna prawnego )

