INTERNAT
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 22/24,
tel. 56 54 44 107 w.19 , (56) 659 61 84,
www.zsmeie.torun.pl w zakładce:

Internat

facebook : internat zsmeie

Krótki Informator Dla Wychowanka i Rodzica/Opiekuna
 Wychowankowie klas pierwszych przyjęci do Internatu ZSMEiE
w Toruniu otrzymują pisemne zawiadomienie wysłane na adres
domowy.
 Z uwagi na fakt naliczania kosztów pobytu przyjętego wychowanka od
2 września 2019 - wymagane jest potwierdzenie przybycia dziecka do
Internatu lub ewentualnej rezygnacji z miejsca w Internacie, ponieważ
będzie to skutkować obciążeniem rodziców/opiekunów wpłatą za miesiąc
wrzesień 2019 (potwierdzenie w formie telefonicznej na nr 56 6544107
wew. 19 lub 36 , 56 6544791 do dnia 27 sierpnia 2019).


Kwaterowanie wychowanków na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się
1 września od godz. 1600. Obecność rodziców/opiekunów prawnych w tym
dniu jest obowiązkowa.



Do Internatu należy zgłosić się z dowodem wpłaty za miesiąc wrzesień 2017
w kwocie łącznej: 417 zł (w tym: 337 zł – wyżywienie, 80 zł pobyt)
Wpłaty należy dokonać na: ZSMEiE w Toruniu, nr konta 10 1160 2202
0000 0000 6376 4156, z adnotacją „Internat ZSMEiE w Toruniu –
wyżywienie i pobyt – wrzesień 2019” wraz z imieniem i nazwiskiem
syna/córki,
Zgodnie z programem wychowawczym internatu w miesiącu wrześniu
uczniowie klas pierwszych będą uczestnikami wycieczki integracyjnej,
której koszt 60 zł prosimy pokryć w dniu przybycia; jest to jednorazowy
wydatek związany z wycieczką.





Informacje ogólne













Internat zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i profesjonalną opiekę wychowawczą.
W internacie prowadzone są zajęcia wychowawcze. Młodzież uczy się poszanowania
i tolerancji dla innych, odpowiedzialności, samorządności, nabywa umiejętność życia w
grupie, usamodzielnia się, rozwija osobowość.
Wychowankowie mają zapewnione warunki do nauki i wypoczynku.
Wychowankowie mogą przebywać w internacie od niedzieli od godz. 16 do piątku do
godziny 19:00.
Przyjazd do internatu po weekendzie powinien nastąpić w niedzielę, w godz. od 16:00 do
22:00 lub w poniedziałek rano.
Wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy w internacie. Rodzic
potwierdza telefonicznie przyjazd dziecka do domu.
Wychowanek nie powinien przechowywać w internacie cennych, kosztownych rzeczy. W
przypadku kradzieży internat nie ponosi odpowiedzialności (dotyczy także rzeczy
pozostawionych na weekend).
Mieszkańcy internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Z każdą grupą pracuje
jeden lub dwóch wychowawców.
Z wychowawcą grupy można kontaktować się od niedzieli do piątku w godzinach pracy
danego wychowawcy (osobiście lub telefonicznie).
W internacie obowiązują przepisy BHP, ppoż. oraz regulamin mieszkańca internatu. Z
dokumentami tymi wychowankowie zapoznają się w pierwszym tygodniu pobytu w
internacie.
Regulamin dostępny jest na stronie:

http://www.internat.zsmeie.torun.pl w zakładce: dokumenty
Co zabrać ze sobą do internatu:
Powleczenie na pościel (prześcieradło, poszwę i poszewkę)
Talerz, kubek, sztućce – do użytku własnego w pokoju.
Przybory do mycia
Bieliznę na zmianę
Odzież
Przybory szkolne

Płatności:
Termin: do 10 dnia każdego miesiąca
Koszt pobytu na rok szkolny 2019/20: 80 zł/ miesiąc
Koszty wyżywienia na rok szkolny 2019/20: 17 zł/ dzień
(w tym: śniadanie – 5,00 zł, obiad – 7,00 zł, kolacja – 5,00 zł)

Życzymy miłego pobytu w naszym internacie

