
                                                                                                                              Sucha Beskidzka 28.10.2019   

 

                        Zmiany w  załączniku nr 1  do Regulaminu Internatu ZS im. W. Witosa w Suchej 

Beskidzkiej  dotyczące opłat za zakwaterowanie w internacie oraz korzystania ze stołówki. 

Zmiana wchodzi w życie od dnia 1.11.2019r. dotyczy pkt.1 i 6 

 

1. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w internacie, termin i sposób jej wnoszenia ustala Dyrektor 

szkoły. Miesięczny koszt pobytu wychowanka w internacie wynosi 100, zł, płatne do dnia 10 – tego 

kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem czerwca, w którym termin płatności 

przypada na ostatni dzień roku szkolnego, na konto szkoły, podane rodzicom (opiekunom) wszystkich 

zakwaterowanych wychowanków. (uchwała nr 192/2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 

29.08.2019r, z późniejszą zmianą  pkt.1 na wniosek Dyrektora ZS im. W. Witosa  z dnia 

17.10.2019r.) 

2. Zakwaterowanie może być całkowicie lub częściowo odpłatne. Propozycję opłat lub ewentualnych 

zwolnień z opłaty ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kierownikiem Internatu, wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym. 

3. W przypadkach szczególnych organ prowadzący placówkę, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły 

może  zwolnić rodziców wychowanka ( opiekunów), lub pełnoletniego wychowanka utrzymującego 

się samodzielnie z całości lub części opłaty za zakwaterowanie w internacie. 

Za przypadki szczególne uznaje się: 

- jeśli dochód miesięczny w przeliczeniu na 1 członka rodziny  nie przekracza kwoty 528, 00 zł,               

a    w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 701, 00 zł (  Ustawa o pomocy Społecznej   

Dz. U z 12.03.2004 /Dz. U z 2018 poz.1508 ze zm. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 

11.07.2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych w pomocy społecznej) 

- przewlekłą chorobę  rodziców  ( opiekunów) 

-  szczególnie trudne przypadki losowe ( wypadek, śmierć rodzica, opiekuna, utrata mienia na skutek 

pożaru, powodzi ) 

4. Rodzice wychowanka lub wychowanek pełnoletni, samodzielnie się utrzymujący,   starający o 

zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie w internacie winni do 10- tego  września, a w przypadku 

późniejszego zakwaterowania, do dnia 10 –tego danego miesiąca złożyć podanie do Dyrektora Szkoły 

lub Kierownika Internatu  o zwolnienie z całości lub części opłaty oraz dokumenty potwierdzające 

trudną sytuację finansową.  

5. W przypadku planowanej miesięcznej nieobecności wychowanka ( praktyki zawodowe, przewlekła 

choroba, rehabilitacja itp.)  należy zgłosić ten fakt wychowawcy  internatu, który odnotowuje to w 

„zeszycie uwag”. Po takim zgłoszeniu uznaje się, że osoba taka będąc nieobecna  w internacie nie 

wnosi opłaty za dany miesiąc. 

6. Wychowankowie internatu mają możliwość korzystania z wyżywienia w stołówce Zespołu Szkół. Za 

posiłki wnoszą opłaty w wysokości: obiad dwudaniowy- 10,00 zł, śniadanie – 5, 00 zł, kolacja – 5,00 zł, 

płatne do 10- kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem czerwca, w którym termin 



płatności przypada na ostatni dzień roku szkolnego, przelewem na konto szkoły podane rodzicom 

(opiekunom) wszystkich zakwaterowanych wychowanków.  ZS im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej  

( Zarządzenie  nr 26/2019 Dyrektora ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej z dnia 28.11.2019r). 


