
INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZAKWATEROWANYCH                                      

w INTERNACIE w LO, TI ZSP w Kaliszu Pomorskim                                      

w roku szkolnym  2018/2019 

 

1.    Zakwaterowanie uczniów nastąpi w dniu 02.09.2018r. od godziny 17.00. 

2. W trakcie roku szkolnego internat działa od niedzieli od godziny 17.00 do piątku do godziny 16.00. 

3. Uczeń powinien być wyposażony w 1 zmianę bielizny pościelowej (może posiadać własną kołdrę, 

poduszkę, koc), ręczniki, bieliznę dzienną i nocną, obuwie domowe, klapki pod prysznic.                             

Powinien posiadać własny kubek i sztućce do korzystania  w internacie. 

4. Nie ma możliwości pozostawania w pomieszczeniach internatu w soboty i niedziele lub w trakcie zajęć  

lekcyjnych, chyba że wynika to z organizacji procesu dydaktycznego i jest  regulowane decyzją 

dyrektora szkoły. 

5. W internacie przebywają uczniowie zdrowi. W razie choroby uczeń na czas leczenia jedzie do domu 

rodzinnego. Wszystkie wyjazdy chorego ucznia powinny być uzgodnione z kierownikiem internatu bądź 

wychowawcą dyżurnym i rodzicami, którzy decydują o tym w jaki sposób uczeń dojedzie do domu. 

6. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,00 zł (jedenaście złotych). Należność musi być bezwzględnie 

wpłacona na konto szkoły do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od września 2018. 

 Nr konta: 22 8570 0002 0000 0996 2000 0050  
      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim,  

      ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski 

            
7. Przekroczenie terminu płatności skutkować może wstrzymaniem żywienia ucznia do czasu uregulowania 

należności, a w dalszej kolejności skreśleniem z listy mieszkańców internatu. 
 

8. Stała  obowiązująca opłata na rzecz internatu wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) na semestr i jest 

przeznaczana na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb wychowanków internatu. 

 Nr konta: 83 8570 0002 0006 8068 2000 0060 

     Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” w Kaliszu Pomorskim,  

     ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski 

     tytuł: darowizna – RADA RODZICÓW INTERNATU  – 50,00 zł 

 
9. Internat zapewnia opiekę pedagogiczną w godzinach porannych oraz od godziny 14.00 – do godziny 

23.00, w godzinach nocnych opiekę nad uczniami sprawuje pracownik niepedagogiczny. 

10. W internacie obowiązuje zakaz używania kuchenek elektrycznych, grzejników, grzałek.                           

Prosimy zatem o nie wnoszenie tego sprzętu na teren obiektu. 

 

11. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące pobytu ucznia w internacie kierować należy do kierownika 

internatu pod numer telefonu: 94 361 6356 oraz do Intendentki tel. 505 146 563 

12. Uczniowie  mieszkający w internacie mają możliwość ubiegania się o stypendium Starosty Drawskiego 

na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówce internatu.  


