
Warunki przyjęcia ucznia 

Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach do internatu 

 

1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:  

o Podanie o przyjęcie do internatu (złożone do 30.07.2021 r.) 
o W celu zameldowania w internacie na czas nauki: skrócony odpis aktu 

urodzenia dziecka wraz z upoważnieniem dla kierownika internatu do 

zameldowania dziecka. 
2. Przyjeżdżając do internatu dziecko powinno posiadać:  

o własną pościel (poszwa, poszewka i prześcieradło), 

o kapcie i klapki pod prysznic, 

o przybory toaletowe, 

o komplet naczyń stołowych (talerzyk, kubek, sztućce) – obowiązuje zakaz 

wynoszenia naczyń ze stołówki!, 

o płyn do mycia naczyń, gąbki, ściereczki, wieszaki do szafy, 

o worki do kosza na śmieci 20l. 

3. Warunkiem mieszkania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat.  

Opłaty za internat dokonuje się do 15 dnia następnego miesiąca (np. opłatę za miesiąc 

wrzesień trzeba zrealizować do 15 października). Faktury są przekazywane 

wychowankom w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Płatności   należy 

dokonywać na konto: 64 1560 0013 2595 1328 5000 0004 

 

Wymagane jest dokonanie wpłaty kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń                            

w wysokości 50 zł na konto podane poniżej. W rubryce „tytułem” proszę wpisać: 

„Kaucja, imię i nazwisko dziecka”.  Kaucja ta będzie zwracana po rozliczeniu                        

z internatem.  

Nr konta do kaucji: 37 1560 0013 2595 1328 5000 0005 

 

4. W internacie obowiązuje określony porządek dnia, który szczegółowo opisuje 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Internatu. 

 Nauka własna w internacie jest obowiązkowa w godz. 16.00 – 18.00. 

5. Na naukę po godz. 22.00 wychowanek musi mieć zgodę wychowawcy pełniącego 

dyżur nocny. 

6. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i potwierdzenia 

wyjazdu przez rodziców/ opiekunów. 

7. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: 

czajniki, farelki, tostery, opiekacze itp.  

8. Jeżeli dziecko przyjmuje leki, należy mieć opisane oryginalne opakowania tych leków 

wraz z informacją co do ilości i godzin przyjmowania. Leki należy przekazać do  

wychowawcy, który je odpowiednio zabezpiecza. 

9. Inne sprawy wyjaśnia regulamin internatu wraz z załącznikami – dostępny na stronie 

internetowej www.pzs-krzyzowice.wroc.pl w zakładce internat. 

 

Podczas kwaterowania pierwszoklasistów z dziećmi do internatu przyjeżdżają 

obowiązkowo rodzice/opiekunowie prawni. Pełnomocnicy rodziców mogą 

podpisywać dokumenty po przedłożeniu w internacie oryginału pełnomocnictwa                 

i dokumentu tożsamości. 

http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/

