INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Dąbrowskiego 18
64-920 Piła
tel. (067) 210 52 93 ; (067) 210 52 95

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
1. Nazwisko i imiona …………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania ( pobyt stały):
Województwo……………………………… powiat……………………………..
Kod pocztowy…………………miejscowość…………………………………….
Ulica…………………………..nr domu…………..nr lokalu…………………….
Uwaga! Warunkiem zameldowania w internacie jest dostarczenie w dniu
przyjęcia do internatu aktu urodzenia wraz z potwierdzonym miejscem
stałego zameldowania ( w przypadku osób niepełnoletnich ). W przypadku
osób pełnoletnich wystarczy dowód osobisty.
3. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………….
4. Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów………………………………………
………………………………………………………………………………….
5. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów
- ojciec/opiekun…………………………………………………………………...
- matka/opiekun…………………………………………………………………...
6. Dane kontaktowe: tel. domowy………………………………………………...
tel. matki……………………………………………………
tel. ojca……………………………………………………..
7. Nazwa szkoły…………………………………………………………………...
Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu Internatu,
oraz Procedur Bezpieczeństwa. Przyjmuję do wiadomości, że za nie
przestrzeganie Regulaminu Internatu (spożywanie alkoholu lub innych środków
odurzających, samowolne opuszczanie internatu) będę skreślony z listy
wychowanków na podstawie decyzji Rady Wychowawczej Internatu. Ponadto
zobowiązany jestem do dbałości o sprzęt, wyposażenie pokoi i mienie internatu,
a w przypadku doprowadzenia do zniszczenia pokryję koszty naprawy lub
wymiany.
…………………………………………
( data i podpis ucznia)

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
1. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za
pobyt dziecka w internacie. Opłaty za Internat wynoszą:
- opłata stała za zakwaterowanie – 60 zł (opłata stała za Internat nie podlega zwrotowi w
przypadku nieobecności syna/córki w internacie)
- stawka dzienna za wyżywienie – 12,00 zł , dla uczniów S.M.S.- 8,50 zł (śniadanie, kolacja)
W przypadku nieobecności syna/córki w internacie, rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot
należności za wyżywienie licząc od obiadu następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności
wychowanka i zwróceniu bonów żywnościowych za nieobecne dni.
Termin płatności upływa z dniem 15 - tego każdego miesiąca.
Opłatę stałą i za wyżywienie należy wpłacać na konto szkoły:
PKO BP SA 17 1020 3844 0000 1502 0169 5048
- jednorazowa zwrotna kaucja – 50 zł.
W internacie obowiązuje jednorazowa kaucja w wysokości 50zł na pokrycie ewentualnych
zniszczeń spowodowanych przez syna/córkę. W przypadku spowodowania zniszczeń
większych niż wynosi kaucja, rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów w terminie dwóch
tygodni od daty dokonania wyceny przez kierownika internatu. W przypadki nie wpłacenia
ustalonej kwoty po upływie dwóch tygodni, decyzją Rady Wychowawcze Internatu syn/córka
zostanie skreślony z listy wychowanków. Kaucja podlega zwrotowi wraz z rezygnacją z
dalszego pobytu w internacie – po odliczeniu kwoty należnej za ewentualne zniszczenia.
Uwaga! Warunkiem przyjęcia do internatu syna/córki jest wpłacenie kaucji do
kierownika internatu w dniu przyjęcia do internatu.
Wychowankowie w dniu przyjęcia do internatu są zobowiązani do posiadania własnej pościeli.
2. Syn/córka może być skreślony/a z listy mieszkańców internatu w przypadku:
- nieprzestrzegania Regulaminu Internatu,
- z powodu nie płacenia za Internat w terminie,
- na podstawie pisemnego wniosku rodziców/opiekunów.
3. Przyjmuję do wiadomości, że w ciągu roku szkolnego może wystąpić konieczność
opuszczenia pokoi mieszkalnych przez młodzież na sobotę, niedzielę w celu
zabezpieczenia noclegów dla organizowanych na terenie Piły turniejów sportowych i
innych imprez okolicznościowych. Wyrażam na to zgodę.
4. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne przedmioty (np. laptopy,
komórki, biżuterię, aparaty fotograficzne, pieniądze itp.) przywiezione i
pozostawione w pokojach mieszkalnych lub innych pomieszczeniach internatu.
5. Stan zdrowia dziecka: ( jeżeli występują to na jakie przewlekłe choroby choruje dziecko,
jakie leki przyjmuje, na co jest uczulone itp.)
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
W przypadku nagłej choroby, wypadku rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni o
zaistniałej sytuacji a synowi/córce zostanie w miarę możliwości udzielona pomoc.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zabrać dziecko do domu na czas leczenia.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez internat zadań
wynikających z Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139,
poz. 814, Nr 205, poz.1206) oraz zadań związanych z procesem rekrutacji do internatu Z.S.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości zorganizowanych
przez Internat Z.S., na stronie internetowej Z.S. im. St. Staszica w Pile, w celu promocji
Internatu ( Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o
rozpowszechnianie wizerunku).

………………………………
( podpis ojca/opiekuna)

………………………………...
(podpis matki/opiekuna)

