
KARTA INFORMACYJNA 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019                                           

 

       INTERNAT                                                    
 

 
 ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I VIII LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W TORUNIU, UL. GRUNWALDZKA 29/31 
  
 

 

Telefon do biura internatu:  (56) – 660 58 82,83 
 
 

1. Internat jest czynny od niedzieli od godziny 17.00 do piątku do godziny 17.00 

2. Wychowanek powinien posiadać dowód osobisty bądź tymczasowy dowód osobisty w celu zameldowania        
    w internacie na pobyt czasowy. 

3. Wychowanek powinien posiadać niezbędne przybory  takie jak: pościel zewnętrzną, szklankę lub kubek,  

    talerze, sztućce, pojemnik do przenoszenia oraz przechowywania żywności, przybory toaletowe, szlafrok. 
4. Opłaty w roku szkolnym 2018/2019 należy uiszczać jednorazowo i terminowo nie później niż do 15 

każdego miesiąca  

    na konto: 
  

                             za mieszkanie i wyżywienie 
 

BANK MILLENIUM 22 1160 2202 0000 0000 6172 0344 
      
 
 5. Stawki za:  

 mieszkanie 

uczniowie liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych – 80 zł miesięcznie 

 wyżywienie (obowiązuje wykupienie całodziennego wyżywienia na 5 dób w tygodniu,                                          

tj. od poniedziałku śniadania do piątku śniadania) 

uczniowie liceów, techników, szkół zawodowych – 14,50 zł (stawka dzienna) 

 w przypadku nieobecności wychowanka w internacie nie ma zwrotów za zakwaterowanie;  

zwroty za wyżywienie są respektowane jeżeli wychowanek: 

a) jest chory nie mniej niż 5 dni – od następnego dnia po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu do 

    wychowawcy, 

b) jest nieobecny z innego powodu nie mniej niż 5 dni i zgłosił ten fakt wychowawcy z tygodniowym  
    wyprzedzeniem. 

 

 

Zobowiązuje się rodziców do: 

 

      1. Terminowego dokonywania opłat. 
      2. Złożenia podania wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do zakwaterowania (wykaz  

          dokumentów do pobrania znajduje się na stronie internetowej szkoły, zakładka internat  

          zsps@pro.onet.pl/internat/  ).   
3. Pokrycia wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem sprzętu, wyposażenia, 

zniszczeniem pokoi z winy mieszkańca.   
4. Utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego i indywidualnego z wychowawcą grupy.  
5. Niezwłocznego odebrania wychowanka z internatu, jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność.   
6. Uczestniczenia w organizowanych spotkaniach dla rodziców.  

 

  
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW I MŁODZIEŻY                      
KLAS PIERWSZYCH  DNIA 2 WRZEŚNIA 2018r. (niedziela) 

 
O GODZ. 17.00 W ŚWIETLICY INTERNATU ŻEŃSKIEGO. 

Po spotkaniu odbędzie się kwaterowanie do pokoi. 

mailto:zsps@pro.onet.pl/internat/

