
Wojska, dnia…………………….

OŚWIADCZENIE

Rodziców/Opiekunów prawnych w sprawie zasad współpracy
z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wojsce,

ul. Zakładowa 8, 42-690 Tworóg

Mając  na  uwadze  dobro  mojego  syna/podopiecznego  umieszczonego  w  Młodzieżowym  Ośrodku
Socjoterapii,  zobowiązuję  się  do  przestrzegania  poniższych  zasad  współpracy  
z Ośrodkiem.

1. Dane personalne rodziców/opiekunów

Imię i nazwisko matki……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ojca……………………………………………………………………………..

Adres rodziców/opiekunów……………………………………………………………………...

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

Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów……………………………………………………..

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

Zobowiązuję  się  w  dniu  dzisiejszym  ………………………………….  na  czas  pobytu  
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii mojego syna/podopiecznego:

…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...

Pesel……………………………………………………………………………………………..

Do przestrzegania następujących zasad współpracy z Ośrodkiem:

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek:

1. Stałego i systematycznego kontaktu z dyrekcją, wychowawcą grupy i wychowawcą klasy.

2. Wyposażenia chłopca przebywającego w Ośrodku w:

 odzież odpowiednią do pory roku;

 bieliznę osobistą, piżamy, ręczniki;

 odpowiednie obuwie na wyjścia, na w-f, klapki pod prysznic oraz kapcie;

 przedmioty  higieny  osobistej  (żel  pod  prysznic,  szampon,  pasta  do  zębów,
szczoteczka, antyperspirant w sztyfcie lub kulce);

 przybory szkolne;

 strój galowy (ciemne spodnie, biała koszula, półbuty).



1. Respektowania wymogów Regulaminu Ośrodka, m.in. dotyczących ustaleń takich jak:

 Zakazu  posiadania  i  spożywania  wszelkich  używek  (środki  odurzające,  alkohol,
papierosy).

 Zakaz posiadania telefonu komórkowego.

 Zakaz pożyczania i wymieniania rzeczy między wychowankami.

1. Po  powrocie  z  przepustki  informowania  wychowawcy  grupy  o  zachowaniu
syna/podopiecznego w czasie przebywania w domu/placówce.

2. Pokrycia  kosztów  szkód  umyślnie  wyrządzonych  przez  dziecko  w  Ośrodku  (zepsucie,
zniszczenie itp.).

Rodzice/opiekunowie mają prawo:

1. Uzyskać  informacje  w  sprawie  dziecka,  jego  zachowania,  postępów w nauce  i  przyczyn
trudności.

2. Uzyskać wskazówki i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka.

Wychowankowie mają prawo do:

1. Odbierania listów i paczek od rodziców/opiekunów.

2. Kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami.

3. Odwiedzin i wyjazdów na przepustki według zasad zawartych w Regulaminie Ośrodka.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:

1. Wychowawca  ma  prawo  do  kontroli  rzeczy  wychowanka  przy  przyjęciu  do  Ośrodka  i
każdorazowo  po  powrocie  z  przepustki  oraz  odbierania:  papierosów,  zapałek,  środków
odurzających, telefonów komórkowych itp.

2. W  przypadku  podejrzenia  o  posiadanie  lub  używanie  środków  odurzających  ma  prawo
wykonać test na obecność narkotyków, który jest zakupiony na koszt wychowanka.

3. Za rzeczy zaginione, przedmioty wartościowe, pieniądze, które nie zostały zgłoszone i oddane
wychowawcy, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi punktami zasad współpracy rodziców/opiekunów
obowiązujących  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Socjoterapii  Zgromadzenia  Córek  Bożej  Miłości  w
Wojsce i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

………………………………………………………………
podpis wychowanka


