
 

 

  

 Umowa przyjęcia ucznia do internatu 

 

 

 

 
Zawarta dnia ……………… pomiędzy…...………………………..……………………………….………………….. 

                                                                                   (imię i nazwisko rodziców, opiekunów) 

 

zamieszkałymi w ………………………………..……… ul. …..…………………….………………………………... 

 

tel. dom./kom…………………...……………………………………………………………………………………… 

z jednej strony, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego  

w Iłowie - Osadzie przy ul. Leśnej 10 A  reprezentowanym przez Dyrektora mgr Jacka Markiewicza z drugiej 

strony, zawarto umowę o treści: 

Umowa dotyczy przyjęcia syna/córki 

 

………………………………………………...………………………………………………………………………… 

 

ur. .…………………………………………………………..……..……………………………………………………  

 

zam. …...………………………………………………………...………………………………………………………  

 

PESEL …………………………………………………………...………………………………….. do w/w placówki. 

 

1. Umowa zawarta jest na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

2. Internat jest czynny w dni nauki szkolnej: od niedzieli – godz. 16:00 do piątku – godz. 15:00.  

3. Opłata stała za internat wynosi - 200 zł. 

4. Opłaty za pobyt syna/córki w internacie pobierane są z góry. 

5. Termin płatności upływa z dniem 10 - ego każdego miesiąca. 

6. Opłata stała za internat nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności syna/córki. 

8. Opłatę stałą należy wpłacać na podane konto szkoły. 

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

10. Syn/córka może być skreślony/a z listy mieszkańców internatu w przypadku: 

- nieprzestrzegania Regulaminu Internatu i Statutu Szkoły, 

- z powodu nie płacenia opłaty stałej za okres jednego miesiąca lub nieterminowego  

   wnoszenia opłat przez rodziców, 

- na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych). 

11. Zobowiązuję się do: 

- uczestniczenia w zebraniach rodziców 

- przestrzegania przez syna/córkę postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Internatu. 

12. W przypadku spowodowania zniszczeń przez syna/córkę rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów 

naprawy w terminie dwóch tygodni od dokonania wyceny przez  kierownika internatu. 

13. Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem 2-tygodniowego okres wypowiedzenia. 

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

15. Dodatkowo zastrzega się, że w razie potrzeby pokoje uczniów mogą być wynajmowane w  dni wolne od nauki 

szkolnej. 

 

 

 

 

 

……………………………….………………..                                                                    …………………………… 

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego                                                                             Podpis Dyrektora 

 


