
 

 
 
 
 
 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU 
UNIWESYTECKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

1. Kwaterowanie uczniów w Internacie odbędzie się wg. następującego 
harmonogramu: 
31 sierpnia 2022 ( środa) od godziny 14.00 do 16.00 uczniowie klas I 
31 sierpnia 2022 ( środa) od godziny 16.00 do 18.00 uczniowie klas II i III 
31 sierpnia 2022 ( środa) od godziny 18.00 do 20.00 uczniowie klas IV 

Uczniowie, którzy planują późniejszy przyjazd do internatu proszeni są  
o telefoniczne zgłoszenie tej informacji (pokój wychowawców nr wew. 27). 
W dniu kwaterowania młodzieży wjazd na parking Internatu/Szkoły będzie 
udostępniony w celu pozostawienia bagażu. 
W Internacie może zamieszkać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych. 
 
2. W Internacie mogą przebywać wyłącznie zakwaterowani uczniowie oraz 
pracownicy Internatu. Bardzo prosimy, aby podczas kwaterowania i wnoszenia 
rzeczy, na teren internatu wchodził tylko jeden rodzic/opiekun ucznia. 
 
3. W tym roku szkolnym nie odbędzie się zebranie dla rodziców klas I. Wszystkie 
informacje otrzymają Państwo drogą elektroniczną od wychowawców grup 
przed przyjazdem uczniów do internatu. W dniu kwaterowania będzie także 
możliwość indywidualnych rozmów z wychowawcami grup. 
3. Zebrania dla młodzieży odbędą się o godzinie podanej przez wychowawców 
grupy. 
 
4. Do Internatu należy przywieźć niezbędne rzeczy osobiste: 
• własną kołdrę, poduszkę, pościel (poszwa na kołdrę, poszewka  
na poduszkę, prześcieradło), 
• talerzyk, kubek i sztućce, które mogą się przydać w pokoju do własnego 
użytku. 
Do Internatu nie należy przywozić: 

 Sprzętów AGD oraz innych urządzeń np.: żelazka, czajnika, grzejnika, 
kuchenki elektrycznej, kuchenki mikrofalowej itp. (ze względu na przepisy 
bezpieczeństwa),  

 sprzętu sportowego ( ze względu na brak miejsca do przechowywania).  



Nie należy przywozić niepotrzebnych przedmiotów, które mogą być siedliskiem 
drobnoustrojów, miejscem do ich gromadzenia, a także utrudniają bieżące 
utrzymanie czystości w pokoju.  
 
5. Rodziców klas I oraz nowo przyjętych uczniów klas II i III prosimy, aby w dniu 
zakwaterowania uczniowie dostarczyli  podpisane dokumenty dotyczące 
zameldowania w Internacie ( Nie trzeba posiadać tymczasowego dowodu 
osobistego) oraz zobowiązania dotyczącego płatności za internat, zgody  
na wyjścia oraz oświadczenia ucznia. (Druki poniżej). 
 
6. Stołówka Internatu będzie czynna od dnia 31.08.2022 ( kolacja), a posiłki  
w kolejnych dniach będą wydawane w następujących godzinach: 

 Śniadanie od 6.45 – 8.15 
 Obiad od 13.20– 14.50 
 Kolacja od 18.00 – 19.30 

Śniadanie 1.09.2022, ze względu na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego                   
(godz. 11.00 Aula UMK) będzie wydawane od 7.45 do 8.50. 
Godziny i czas wydawania posiłków będzie dostosowany do rozkładów zajęć 
lekcyjnych. 
Uczniowie zakwaterowani w Internacie obowiązkowo korzystają ze wszystkich 
posiłków. 
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Internatu i stołówki zawarte 
są w Regulaminie Internatu, z którym zapoznani zostają rodzice  
i wychowankowie przed zamieszkaniem w Internacie ( Regulamin umieszczony 
jest na stronie internetowej Szkoły).  
Żywność przywieziona z domu powinna być spożyta w dniu przyjazdu. 
 
7. Opłaty:  
Miesięczna opłata stała za internat wynosi 150 złotych miesięcznie.  
Wyżywienie – stawka dzienna (śniadanie, obiad, kolacja) wynosi 20 złotych 
dziennie ( śniadanie 6 zł, obiad 8 zł, kolacja 6 zł). Stawka za wyżywienie może ulec 
zmianie, jeśli nastąpi znaczny wzrost cen produktów spożywczych. 
 
 


