INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA
W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH
w roku szkolnym 2019/2020
Kryteria przyjęć do Internatu ZSOiZ:
- duża odległość miejsca zamieszkania od szkoły lub utrudniony dojazd
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w placówce
Wymagane dokumenty:
- Wniosek – składają uczniowie szkoły ubiegający się o możliwość zamieszkania w
internacie po raz pierwszy
- Deklaracja – składają uczniowie szkoły, którzy chcą kontynuować pobyt w internacie
(do pobrania w sekretariacie szkoły lub internatu bądź na stronie internetowej internatu)
należy składać w sekretariacie szkoły lub internatu .
Terminy rekrutacji
1. Składanie dokumentów
2 Ogłoszenie listy przyjętych
3.
4.

Rekrutacja uzupełniająca
Ogłoszenie listy przyjętych

13.05. – 12.07.2019r.
15.07.2019r. godzina 14.00
Informacja w sekretariacie szkoły ul. Tysiąclecia 15
16.07. - 23.08.2019r
26.08.2019r. godzina 11.00

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość złożenia dokumentów po 26.08.2019r.,
nie później jednak niż do 23.09.2019r. /po tym terminie przyjęcie do internatu możliwe
będzie jedynie w uzasadnionych przypadkach/.
Uczniowie zamierzający zamieszkać w internacie w roku szkolnym 2019/2020 winni zgłosić
się do internatu w celu zakwaterowania się nie później niż 26 września 2019r.
O przyjęciu do Internatu osoby ubiegające się po raz pierwszy zostaną powiadomione
listownie, można również uzyskać informację w sekretariacie szkoły przy ul. Tysiąclecia 15
osobiście lub pod numerem telefonu 85 716 27 38.
Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo do odwołania do
Dyrektora ZSOiZ w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
KOSZTY
Odpłatność za wyżywienie w internacie uzależniona jest od liczby dni żywieniowych
w danym miesiącu, w roku szkolnym 2018/2019 dzienną stawkę żywieniową skalkulowano
na 13,00 zł., stałą miesięczną opłatę za pobyt wychowanka w placówce na 60,00 zł.
Koszty na rok szkolny 2019/20 zostaną skalkulowane w terminie do 1.09.2019r.
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów znajdują się na stronie internetowej
www.zsmonki.pl w zakładce „internat/stołówka”
Informacje o możliwości uzyskania refundacji kosztów związanych z pobytem w internacie
można uzyskać u kierownika internatu lub pedagoga szkolnego.
Nasz adres:
Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ul. Tysiąclecia 15 19 – 100 Mońki
tel. 85 716 25 24
Wszelkie informacje o naszej placówce w rozszerzonym zakresie są dostępne na stronie
internetowej placówki www.zsmonki.pl /internat/stołówka

