
KARTA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU 

 PRZY ZSP W GRYFINIE W R.SZK. 2022/2023 

 

 

 Kontakt do internatu: 914162657 w.28. 

 Mieszkaniec zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Internatu przy ZSP 

 w Gryfinie. 

 Każdą nieobecność dziecka w internacie rodzic zobowiązany jest zgłosić telefonicznie co najmniej 

dzień wcześniej.  

 Nauka własna w internacie jest w godzinach 16.00 – 18.00 (w tym czasie nie można opuszczać 

internatu, w nagłych wypadkach rodzic musi zwolnic ucznia telefonicznie).  

 Poza godzinami nauk mieszkańcy internatu mają czas wolny w okresie letnim do godz. 21.00 

 i w czasie zimowym do godz. 20.00. Cisza nocna jest od godz. 22.00. 

 Internat czynny jest dla mieszkańców od niedzieli od godz.16.00 do  piątku do godz.16.00. 

 Płatności za pobyt i wyżywienie w internacie dokonuje się do dnia 15-go każdego miesiąca z góry na 

rachunek bankowy: 41 2030 0045 1110 0000 0194 2180. 

 Wysokość opłat za całodzienne wyżywienie ustala się w wysokości 15,00 zł, w tym poszczególne 

posiłki wynoszą: 

śniadanie 3,00 zł, 

drugie śniadanie 1,50 zł, 

obiad 7,00 zł, 

kolacja 3,50 zł. 

Opłata stała za miesięczny pobyt w internacie wynosi 80 zł. 

 Opłata za wrzesień wynosi 385,50 zł płatne do 15-go września. W przypadku nieobecności 

 we wrześniu korekta zostanie dokonana w miesiącu październiku (kontakt indywidualny z panią 

ds. rozliczeniowo-magazynowych w internacie Justyną Żurowską w godz. 6.00-14.00 lub księgowością  

ZSP w Gryfinie w godz. 7.30-15.30 w celu uzyskania informacji o kwocie do zapłaty po korekcie 

z poprzedniego miesiąca). 

 Co miesiąc na stronie internetowej ZSP w Gryfinie www.zspgryfino.eu w zakładce INTERNAT oraz 

na gazetce w internacie będzie podawana pełna miesięczna kwota do zapłaty w danym miesiącu. 

 W sytuacjach odpisów z poprzedniego miesiąca indywidualny kontakt tj. w punkcie wyżej.  

 Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych posiłków w ciągu dnia, w tym z obiadów w piątek. 

 Niesystematyczne dokonywanie płatności za internat skutkuje wykreśleniem z listy mieszkańców 

internatu! 

 Dopuszcza się rezygnację z wyżywienia zgłoszoną nie później niż trzy dni poprzedzające nieobecność 

lub rezygnację. W przypadkach losowych z powodu choroby rezygnacja z wyżywienia jest możliwa po 

wcześniejszym zgłoszeniu do referenta ds. rozliczeniowo - magazynowych internatu. 

 Każdy mieszkaniec internatu ma możliwość zrobienia sobie drugiego śniadania do szkoły (drugie 

śniadanie jest w cenie wyżywienia). W tym celu musi posiadać swój kanapnik lub woreczki 

śniadaniowe. 

 Mieszkańcy zobowiązani są do zabierania pościeli do prania co dwa tygodnie.  

We wrześniu pościel należy zabrać do zmiany: 16.09 i 30.09.  


