
Szanowni Państwo, 

podajemy najnowsze informacje dotyczące organizacji pracy internatu na rok szkolny 2017/2018: 

 

1. Przyjęcie dziecka do internatu odbywa się na podstawie formularza podania o przyjęcie do 

internatu. Druk można znaleźć na stronie Szkoły, w zakładce Internat- Formularze. Podanie 

jest drukowane w 2 egzemplarzach, jeden do internatu, jeden dla rodziców/ opiekunów.  

 

2. Pobyt uczniów w internacie trwa od niedzieli godz.18:00 do piątku godz. 15:00. W 

uzasadnionych przypadkach (np. duża odległość od domu rodzinnego, uczestnictwo w 

zajęciach weekendowych organizowanych przez Szkołę) możliwe jest wydłużenie pobytu w 

internacie na czas soboty i/lub niedzieli. Decyzję w tej sprawie podejmie każdorazowo 

wyznaczony Wychowawca oraz Kierownik Internatu. Ograniczenia ilości uczniów 

przebywających w internacie podczas weekendów są powodowane koniecznością dbałości o 

wysokość kosztów funkcjonowania internatu oraz  podtrzymania kontaktu z Rodziną. 

 

3. Podczas pobytu uczniów w internacie zapewniamy całodobową opiekę nauczycieli - 

wychowawców oraz całodzienne wyżywienie. Wychowawcy prowadzą zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze według przyjętych Głównych Kierunków i Zadań Wychowawczych. W ramach 

pełnionych funkcji nauczyciel ma określone obowiązki, podejmuje i wykonuje całokształt 

czynności dotyczących opieki i wychowania młodzieży na terenie internatu. 

 

4. Pobyt dziecka w internacie jest całkowicie bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty 

wyżywienia dziecka w wysokości stawki dziennej ustalanej przez Dyrektora ZS RCKU w 

zależności od poziomu aktualnych cen rynkowych żywności. Od dnia 4 września 2017 dzienna 

stawka żywieniowa wynosi 13,00 zł. 

Wyżywienie należy opłacać do dnia 10-go każdego miesiąca w Kasie ZSR CKU w Czernichowie 

gotówką lub przelewem na konto: Getin Bank oddział w Krakowie 97 1560 0013 2281 9902 5000 

0004. Należności za każdy miesiąc są wyliczane indywidualnie dla każdego dziecka w formie imiennej 

faktury dostarczanej na kilka dni przed wyznaczonym terminem płatności. Informacji o aktualnych 

opłatach za wyżywienie udzielają telefonicznie Wychowawcy oraz Kierownik Internatu. Szczegółowe 

informacje dotyczące zaległych opłat można uzyskać w Księgowości Szkoły tel. 12 270 20 16 w 38. 

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Opóźnienia w opłacaniu wyżywienia powodują 

zagrożenie utraty miejsca w internacie. 

Niewykorzystane (absencja) opłacone dni wyżywienia są odliczane od należności za następny miesiąc 

pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia u Wychowawcy nieobecności dziecka. Zgłoszenia dokonać 

można telefonicznie pod nr telefonu: 12 270 20 71 w. 33 lub 12 270 28 84  do godz. 22-giej w dniu 

poprzedzającym nieobecność. Brak zgłoszenia planowanej nieobecności w podanym wyżej terminie 

powoduje brak odliczeń za niewykorzystane dni pobytu. 

 

5. Uczniowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w 

Czernichowie.  



W celu dopełnienia obowiązku zameldowania na pobyt czasowy w Urzędzie Gminy w Czernichowie, 

niezbędne jest wypełnienie formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Prosimy o dostarczenie 

odpowiednio wypełnionego formularza, który można pobrać w dowolnym Urzędzie Meldunkowym. 

Druk powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją, drukowanymi literami i podpisany przez 

Rodziców lub Opiekunów w rubryce: „podpis osoby meldującej się” – dot. meldowania osób 

niepełnoletnich. 

Do zameldowania uczniów-obcokrajowców niezbędna jest kserokopia paszportu oraz wizy 

pobytowej jak również wypełnienie formularza z podpisem Rodziców lub Opiekunów 

Uwaga! Wypełniając druki o zameldowanie proszę NIE wypełniać rubryki: „zamierzony czas trwania 

pobytu czasowego od… do…”.  

Adres Internatu, czyli pobytu czasowego: ul. Rynek 11, 32-070 Czernichów. 

Zameldowanie na pobyt czasowy w internacie jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o 

dodatek do zasiłku rodzinnego przysługujący dzieciom korzystającym z internatu. Urząd Gminy w 

Czernichowie wydaje potwierdzenia zameldowania czasowego tylko na wyraźną prośbę Rodziców i za 

dodatkową opłatą. 

6. Zapraszamy Państwa do utrzymywania bieżącego kontaktu z Wychowawcami opiekującymi 

się młodzieżą. Polecamy kontakty osobiste w każdorazowo przy kwaterowaniu dziecka po 

pobycie weekendowym. Jesteśmy także w kontakcie telefonicznym - 12 270 20 71 w.33, 12 

270 28 84 – budynek główny oraz 12 270 20 16 w. 44 – filia Parkowa, jak i elektronicznym - 

e-mail: kierownik-internatu@wp.pl. 

 

 

7. Rodziców uczniów Klas Pierwszych bardzo prosimy o osobisty kontakt w dniu pierwszego 

kwaterowania – 3 września 2017 r. od godziny 14:00 - oraz o przygotowanie wymienionych 

wyżej formularzy i dokumentów.  

Dziecko prosimy wyposażyć w komplet pościeli (prześcieradło, poszwa oraz poszewka) oraz rzeczy 

osobiste z kompletem bielizny osobistej, które wystarczą na całotygodniowy pobyt dziecka w 

internacie. Bardzo prosimy zaopatrzyć dziecko w pantofle oraz szlafrok, które ułatwiają korzystanie 

ze wspólnej łazienki. 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy zadowalające efekty 

wychowawcze. 

Do zobaczenia! 
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