
UMOWA PRZYJĘCIA UCZNIA DO INTERNATU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIAŁYM BORZE  

                                          Nr………………….20…../20…….                                                          

zawarta  w dniu ______________ r.  

pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze ,ul.Dworcowa25,78-425 

Biały Bór reprezentowanym przez kierownika internatu …………………………………………………….. 

 a Panem/Panią ________________________________________________________________    

adres zamieszkania___________________________________________________________, 

PESEL_________________ tel. _________________________________________________                      

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna ,adres) 

 Zawarto umowę o treści:  

Umowa dotyczy przyjęcia do internatu : syna/córki 

__________________________________________________________________  

urodzonego dnia ____________________ w _______________________________________ 

 zamieszkałego w _____________________________________________________________ 

PESEL _________________________________ do w/w placówki. 

                                                                                § 1. 

 Czas obowiązywania umowy 

 1.Umowa zostaje zawarta na okres od _________________ r. do dnia zakończenia zajęć 

 2. Internat funkcjonuje w okresie nauki szkolnej (z wyłączeniem ferii zimowych, świąt, wakacji letnich 

i innych przerw w nauce). 

                                                                              § 2. 

 Mieszkańcy internatu przebywają w internacie na zasadach określonych regulaminem pobytu 

mieszkańca i korzystają z wszystkich praw i obowiązków należnych mieszkańcom internatu. 

Niestawienie się przyjętego wychowanka do placówki bez powiadomienia, jest jednoznaczne  

z rezygnacją z pobytu w internacie. 

                                                                            § 3. 

1. W internacie obowiązują trzy posiłki dziennie. Odpłatność za wyżywienie w roku szkolnym 

2019/2020 wynosi 11,00 zł dziennie za jednego ucznia. Stawka dzienna za wyżywienie obejmuje  

3 posiłki tj. śniadanie, obiad, kolację w cenach zgodnych z aktualnie obowiązującymi stawkami. 

Wysokość stawki żywieniowej może być zmieniona aneksem. Należność z tytułu wyżywienia należy 

uiszczać przelewem ,, z góry” na konto I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze :  

nr rachunku 11 1020 4795 0000 9402 0265 8680  :Termin płatności upływa 10-tego każdego miesiąca. 

 2. W przypadku nieobecności syna/córki rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie liczony 

od następnego dnia po zgłoszeniu, o ile zgłoszenie nastąpi do godz. 8.00. Obniżenia płatności dokonuje 

się w przypadku gdy nieobecność spowodowana jest chorobą, leczeniem lub innymi ważnymi 

uzasadnionymi przyczynami. 

                                                                       

  



§ 4 

Odpłatność za zakwaterowanie wynosi 100,00 zł miesięcznie za pobyt jednego mieszkańca i jest 

obliczona za wszystkie dni pobytu w internacie łącznie z okresami przerw śródrocznych. Opłata stała 

za internat nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności syna/córki. Należność z tytułu 

zakwaterowania należy uiszczać przelewem,, z góry” Termin płatności upływa 10-tego każdego 

miesiąca na konto podane w &3.  

                                                                                   § 5. 

 Za zwłokę w uiszczaniu opłat z tytułu wyżywienia i zakwaterowania będą naliczane odsetki karne w 

wysokości odsetek ustawowych. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku regularnego 

uiszczania opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie podjęte będą następujące czynności :  

a. naliczanie odsetek ustawowych 

 b. pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie – rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, 

gdy zaległość przekracza okres 1-go miesiąca  

c. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego 

                                                                                    § 6.  

W przypadku nagłej choroby dziecka rodzice/opiekunowie zobowiązani są zabrać dziecko do domu. 

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są także do : - terminowego uiszczania opłat z tytułu wyżywienia i 

zakwaterowania syna /córki. - systematycznych kontaktów z wychowawcą internatu - zapoznania się z 

Regulaminem Internatu I LO. 

                                                                                   § 7. 

 Za wszystkie uszkodzenia sprzętu i wyposażenia dokonane w sposób celowy przez uczniów  Zespół 

Wychowawców będzie obciążał rodziców uczniów. Rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów 

naprawy w terminie dwóch tygodni od dokonania wyceny.  

                                                                                   § 8. 

 Syn/córka może być skreślony z listy mieszkańców internatu w przypadku: - nieprzestrzegania 

Regulaminu Internatu - z powodu nieterminowego wnoszenia opłat lub zaległości w opłatach - na 

podstawie pisemnego wniosku rodziców/opiekunów. 

                                                                                   § 9. 

 Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia 

                                                                                   § 10. 

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 _______________________ ________________________ Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Podpis Kierownika int 


