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 Rakowice Wlk. dnia …………………..….. 

………………………………..    …………………………………… 
Nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego)      Nazwisko i imię matki (opiekuna prawnego)  

Adres ……………………………………..       Adres ………………………………………….. 

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

telefon……………………………………..       telefon………………………………………… 

DYREKTOR 

ZSET w Rakowicach Wielkich 

DEKLARACJA 

 
I. Podanie o przyjęcie do internatu ZSET w Rakowicach Wielkich. 

 

Proszę o przyjęcie mnie do internatu ZSET, w roku szkolnym …………………….. 
 

………………………………        …….………     ………………….… PESEL  
 nazwisko i imię ucznia                                          klasa  .                  telefon 

 

II. Zasady zakwaterowania oraz odpłatność za wyżywienie i pobyt ucznia w internacie ZSET. 

1. Internat zapewnia uczniowi opiekę pedagogiczną oraz wyżywienie w dni nauki szkolnej  od godziny 18:00 w niedzielę   

lub od godziny 6:00 w poniedziałek, do godziny 18:00 w piątek. Przyjazd w niedzielę wymaga dodatkowej opłaty 

(śniadanie w poniedziałek) 

❑ przyjazd w niedzielę   

❑ przyjazd w poniedziałek 

2. Opłata za wyżywienie wynosi 16,00 zł za dzień i obejmuje: śniadanie - 5,50 zł, obiad - 5,50 zł i kolację - 5,00 zł. 

Opłata może ulec zmianie w zależności od aktualnych cen podstawowych produktów spożywczych. 

3. Koszt wyżywienia w poniedziałek naliczany jest bez śniadania, a w piątek bez kolacji. 

4. Uczeń ma prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki. Podstawą wypłaty jest akceptacja wniosku z 

załączonymi bloczkami żywieniowymi, złożonego do dyrektora (nie później niż w dniu poprzedzającym 

nieobecność). Prawo to przysługuje w przypadku co najmniej 3 dni nieobecności. 

5. Odpłatność za pobyt w internacie naliczana jest za pełne miesiące i nie podlega zwrotowi za dni nieobecności. Przy 

zadeklarowaniu ciągłego pobytu przez 10 miesięcy opłata wynosi 120 zł miesięcznie. – opcja B. Uczeń, który w 

poprzednim roku szkolnym (semestrze) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 (dotyczy również klas 

pierwszych), może ubiegać się o obniżenie opłaty za pobyt o 50,00 zł miesięcznie . Uczeń należący do szkolnej 

orkiestry dętej wnosi opłatę za pobyt w kwocie 50,00 zł miesięcznie – opcja A. Dla osób deklarujących krótszy 

pobyt odpłatność wynosi 200 zł - opcja C za każdy miesiąc.  

Deklaruję: 

a) opcja A  ❑ 50,00 zł   

b) opcja B  ❑ 120,00 zł 

c) opcja C  ❑ 200,00zł  

6. Zmiana opcji, o których mowa w ust 5., powoduje konieczność dopłaty – za cały poprzedzający okres pobytu  - do 

opłaty naliczonej wg opcji B lub C. Nie dotyczy to zmiany na wniosek ucznia potwierdzony przez jego rodziców 

(opiekunów prawnych), złożony do 15 października.  

7. Uczeń, który przebywa w internacie na podstawie opcji A, jest zobowiązany do regularnego, aktywnego udziału w 

próbach i koncertach szkolnej orkiestry dętej.  

8. Realizowanie podstawy programowej poza szkołą w ramach kursów, praktyk zawodowych lub innych obowiązkowych 

zajęć szkolnych, nie skutkuje pozbawieniem prawa do korzystania z opcji A lub B. 

9. Warunkiem pobytu i wyżywienia w internacie jest wniesienie stosownych opłat wg zadeklarowanych opcji. 

10. Wymagane opłaty należy wnosić „z góry” w nieprzekraczalnych terminach wyznaczanych na każdy miesiąc  przez 

dyrektora.  

11. Nieuzasadnione przekroczenie terminu opłat pozbawia ucznia prawa do korzystania z opcji A lub B. Zapis ust. 6. 

stosuje się odpowiednio. 

12. Brak opłat może skutkować pozbawieniem ucznia prawa do korzystania z internatu. 

13. Niedotrzymanie zadeklarowanego okresu pobytu w internacie pozbawia ucznia prawa do korzystania z opcji A lub 

B. Zapis ust 6 stosuje się odpowiednio. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  



www.zsetrakowice.pl 2 

III. Zobowiązania rodziców (opiekunów prawnych) 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek: 

1) niezwłocznego odebrania z internatu ucznia:  

a) jeżeli choroba (niedyspozycja) ucznia trwa  dłużej niż jeden  dzień,  

b) będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  

c) stwarzającego zagrożenie dla siebie i innych mieszkańców (pracowników), 

d) uporczywie odmawiającego przestrzegania  regulaminu internatu. 

2) informowania wychowawcy (kierownika internatu) o wyrażeniu zgody na przyjazd ucznia później niż w 

poniedziałek przed lekcjami i wyjazd wcześniej niż w piątek po lekcjach. 

3) zaopatrzyć ucznia w: komplet pościeli, przybory toaletowe, piżamę, naczynia i sztućce, obuwie miękkie, 

lampkę nocną, worki na śmieci. 

2. W razie umyślnego zniszczenia mienia internatu powierzonego uczniowi, jego rodzice (prawni opiekunowie) są 

zobowiązani do naprawienia powstałej szkody. 

3. W przypadku, gdy uczeń uporczywie nie utrzymuje porządku w swoim pokoju, jego rodzice (opiekunowie prawni) 

wyrażają zgodę na ponoszenie  kosztów sprzątania przez zewnętrzną firmę porządkową. 

 

IV. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

1. Niniejszym zobowiązujemy się do wypełnienia warunków finansowych zawartych w części II oraz akceptujemy 

zobowiązania zawarte w części III. 
 

2. Oświadczamy, że w czasie pobytu w internacie wyrażamy zgodę /nie wyrażamy zgody2 na: tak nie 

1) wyjścia naszego dziecka poza teren szkoły (np. wyjścia do Lwówka Śląskiego) ❑ ❑ 
2) podanie środków przeciwgorączkowych w razie wystąpienia u naszego dziecka stanu chorobowego o 

charakterze przeziębienia i zobowiązujemy się do odebrania go z internatu niezwłocznie po 

powiadomieniu nas o zaistniałej chorobie 

❑ ❑ 

3) wykorzystanie wizerunku naszego dziecka w działaniach promocyjnych internatu ❑ ❑ 
 
 

Nazwisko i imię rodzica  

(opiekuna prawnego) 
 czytelny podpis 

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

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

 

 

V. Zobowiązanie ucznia. 

1. Zapoznałem się z treścią powyższych zasad pobytu w internacie ZSET  i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu pobytu w internacie  i wypełniania wszelkich poleceń pracowników 

internatu. 

         

……………………………………… 
czytelny podpis ucznia 

VI. Decyzja. 

Opinia kierownika internatu 

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

  

………………………………………. 
(podpis kierownika internatu) 

 

Decyzja  Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………. 
(podpis dyrektora) 

                                                 
2 Właściwe zaznaczyć. Brak wyboru jest traktowany jako brak zgody 


