Informacja dla rodziców
i uczniów mieszkających w internacie
Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim
Szanowni Państwo.
1. Kwaterowanie uczniów w internacie odbędzie się w poniedziałek 31.08.2020r.
od godziny 17.00
2. W związku z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa prosi się rodziców
o przyjazd ucznia tylko z jednym rodzicem /opiekunem.
3. Ze względów bezpieczeństwa rodzice nie będą mogli wejść na teren internatu.
W strefie wydzielonej pomogą dziecku dokonać wszelkich czynności związanych
z przyjęciem do internatu oraz złożą stosowne dokumenty.
4. Wszystkie czynności związane z kwaterowaniem odbywać się będą w zaostrzonym
rygorze sanitarnym tzn. wychowawcy internatu, rodzice i uczniowie zabezpieczają usta
i nos maseczką. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce, dokumenty podpisywać
własnym długopisem, podporządkować się innym zasadom bezpieczeństwa jeżeli
zajdzie taka potrzeba.
5. Do internatu może zostać przyjęty tylko uczeń zdrowy, bez żadnych objawów
mogących sugerować zakażenie „Covid –19” Uczeń, ani też nikt z jego rodziny
nie może przebywać na kwarantannie lub w izolacji domowej.
6. Uczniowie cierpiący na alergie układu oddechowego lub podobne objawiające się
kichaniem lub kaszlem powinni przedłożyć oświadczenie rodzica, że takie objawy nie
świadczą o zakażeniu „Covid-19”.
7. Do internatu uczeń przywozi minimalny bagaż. Zaleca się: podstawowa odzież i obuwie
na 5 dni, odzież i obuwie wyjściowe i domowe, kosmetyki zamknięte w szczelnym
opakowaniu /kosmetyczka, worek strunowy lub inny pojemnik gwarantujący
bezpieczne przechowywanie/.
8. Zabrania się przywozu maskotek, futrzanych poduszek i innych zbędnych przedmiotów.
9. Każdy uczeń powinien być wyposażony w maseczki ochronne wystarczające na cały
tydzień lub przyłbicę. Wielorazowe maseczki może prać i prasować w internacie.
10. W razie pogorszenia stanu zdrowia opiekunowie ucznia wdrażają procedury izolacji
oraz schematy szybkiej komunikacji z rodzicem i ustalają sposób i czas przyjazdu po
wychowanka.
11. Na terenie internatu obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu (bądź
przebywanie po spożyciu alkoholu), zażywania narkotyków oraz substancji
psychoaktywnych. W przypadku złamania zakazu, podejmowane są kary
regulaminowe.
12. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy wartościowe/ biżuteria,
sprzęt elektroniczny/ przywożone przez uczniów.
13. Wychowankowie internatu sami sprzątają swoje pokoje oraz łazienki oraz wykonują
prace na rzecz utrzymania porządku w stołówce, pomieszczeniach gospodarczych
i wspólnych oraz wokół internatu.
14. Uczniowie korzystają z własnej pościeli, zabieranej do prania przynajmniej co dwa
tygodnie. Dopuszcza również korzystać z własnych koców, kołder i poduszek.
15. Ze względów sanitarnych uczniowie zobowiązani są bezwzględnego przestrzegania
zasad higieny oraz czystości jakie zostaną przedstawione w dniu przyjęcia do internatu.

16. Każdy wychowanek podlega obowiązkowemu zameldowaniu w internacie na pobyt
czasowy. Stosowny wniosek wypełniają rodzice/ opiekunowie w dniu przyjęcia do
internatu.
17. Stawka dzienna za wyżywienie ucznia w stołówce wynosi 14.00 złotych za każdy dzień.
Obowiązkowo do 10- ego dnia każdego miesiąca zaczynając od dnia 10 września
Nr konta PKO 16 1020 2847 0000 1202 0188 2836
18. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wyżywienia ze środków
Starostwa Powiatowego. Zasady oraz wnioski zostaną omówione w czasie
kwaterowania.
19. Rodzice uczniów będących mieszkańcami internatu zobowiązani są do ścisłej
współpracy z kierownikiem i wychowawcami internatu.
20. Stała opłata na rzecz internatu w wysokości 120,00 złotych rocznie wpłacana na
początku roku szkolnego, służy na pokrycie kosztów napraw zniszczonych sprzętów,
zakupu materiałów i sprzętu do organizacji zajęć opiekuńczych w internacie nagród itp.
Nr konta 83 8570 0002 0006 8068 2000 0060
21. Lista uczniów wraz z adresem internatu w którym zakwaterowani będą uczniowie
będzie dostępna w widocznym miejscu przy wejściu do szkoły od piątku 28 sierpnia
oraz w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 94 3636356.
22. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod tym samym numerem telefonu.
Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie.
Mamy świadomość tego, że nasz pierwszy kontakt z Państwem w dniu 31 sierpnia
2020r. będzie inny niż zwykle. Niestety nie możemy Państwa gościć w naszych
obiektach i pokazać jak mieszkać będą Państwa dzieci przez najbliższy rok.
Bezpieczeństwo wychowanków jest dla nas rzeczą najważniejszą. Dokładamy wielu
starań aby ich pobyt w naszej placówce był bezpieczny. Na terenie szkoły i internatu
wprowadzone zostały procedury sanitarno- epidemiologiczne, których wszyscy
musimy przestrzegać.
Za utrudnienia przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Wychowawców Internatu

