Informacje dla rodziców
1. Internat przysługuje wszystkim, którzy spełniają określone kryteria rekrutacji oraz w
odpowiednim czasie złożyli podania o przyjęcie do Internatu. Warunkiem zamieszkania w
Internacie jest zapoznanie się z zasadami i regulaminem obowiązującym w Internacie oraz
pisemne zobowiązanie się do ich przestrzegania (wychowanek i rodzic).
2. Odpłatność za zamieszkanie w Internacie wynosi obecnie:
- 100 zł. za miesiąc za pokój wieloosobowy;
- 130 zł za miesiąc za pokój wieloosobowy z łazienką;
- 130 zł za miesiąc za pokój jednoosobowy.
3. Odpłatność za Internat oraz wyżywienie należy regulować do dnia 10 - tego każdego
miesiąca z dopiskiem: za Internat i wyżywienie, miesiąc, imię i nazwisko ucznia.
Numer konta Internatu: NBP O/O Białystok 06 1010 1049 0019 7713 9134 0000
4. Stawka żywieniowa wynosi 12,00 zł za jeden dzień (w dniach pracy szkoły).
5. Odpisywanie kartek żywieniowych (nieobecność wychowanka) należy zgłosić najpóźniej
do godziny 10.00 dnia poprzedniego (np. telefonicznie lub mailem na adres Internatu).
6. W Internacie obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 100,00 zł przeznaczona na pokrycie
kosztów naprawy ewentualnych zniszczeń. Wpłaty wyżej wymienionej kaucji należy dokonać
do końca września bieżącego roku szkolnego na konto Internatu, z dopiskiem „kaucja”.
Kaucja wpłacana jest jednorazowo za cały okres pobytu wychowanka w Internacie
i rozliczana przy opuszczaniu Internatu w ostatniej klasie. Jeżeli szkody spowodowane przez
wychowanka będą przekraczały kwotę kaucji rodzice będą zobowiązani ponownie wpłacić
kwotę 100,00 zł.
7. Wszyscy mieszkańcy Internatu muszą być w nim zameldowani na pobyt czasowy.
Do uzyskania zameldowania potrzebny jest wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy,
dostępny w Urzędzie Gminy oraz PESEL.
8. Rodzice /opiekunowie/ wychowanków ze specyficznymi problemami zdrowotnymi mają
obowiązek zgłoszenia tego Kierownikowi Internatu wraz z pisemną informacją jak należy
postępować z dzieckiem w sytuacjach kryzysowych. Kierownik Internatu może poprosić
o dostarczenie przez rodziców/opiekunów zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań
co do pobytu w Internacie.
9. Na wszystkie wyjazdy z Internatu poza dom rodzinny, wychowanek musi posiadać
pisemną zgodę rodziców.
10. Wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga zwolnienia się u wychowawcy klasy
oraz zgody wychowawcy lub Kierownika w Internacie. Rodzic potwierdza telefonicznie
przyjazd dziecka do domu.

11. Nauka własna odbywa się w godz. 19.30 - 21.00.
12. Wyjścia poza Internat po zajęciach lekcyjnych możliwe są po wcześniejszym
odnotowaniu w zeszycie wyjść.
13. Powrót do Internatu do godziny 20.00. Każdorazowy późniejszy powrót wychowanka do
Internatu musi być poprzedzony telefoniczną lub pisemną zgodą rodziców.
14. W Internacie obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 6.00. Na naukę czy oglądanie
telewizji po godz. 22.00 wychowanek musi mieć zgodę wychowawcy pełniącego dyżur
nocny.
15. Uczeń przyjeżdżając do Internatu musi posiadać:
- własną pościel (poszwa, poszewka i prześcieradło) - wymiana minimum co 3 tygodnie.
(w Internacie obowiązuje zakaz spania w śpiworach),
- piżamę i podomkę lub szlafrok,
- kapcie,
- przybory toaletowe,
- komplet naczyń stołowych - obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki.
16. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń grzewczych typu:
czajniki, żelazka, farelki, kuchenki, opiekacze itp. Na korytarzach są wyznaczone miejsca do
przygotowywania napojów gorących. Urządzeń kuchennych można używać tylko w kuchence
uczniowskiej.
17. W Internacie obowiązuje zakaz trzymania zwierząt.
18. Inne sprawy wyjaśnia REGULAMIN INTERNATU, z którym każdy rodzic
i wychowanek Internatu będzie zapoznany. Do wglądu u Kierownika Internatu
i wychowawców.
19. Telefony kontaktowe:
(0-85) 7183167 – wychowawcy, kierownik
(0-85)7183159 – księgowość, sprawy związane z wyżywieniem

