
 
PRZYJĘCIA DO INTERNATU  

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-WETERYNARYJNYCH W TRZCIANI E  
NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
dnia 02.09.2018r. – (NIEDZIELA) - od godziny 1300 

 

W trosce o dobro, bezpieczeństwo wychowanków, prosi się rodziców, opiekunów prawnych 

oraz mieszkańców internatu o zapoznanie się z regulaminem. Będzie on konsekwentnie 

przestrzegany. REGULAMIN INTERNATU dost ępny na stronie internetowej internatu: 

http://www.zstw.pl/internat/regulamin_2018.pdf 

Wychowankowie  klas pierwszych proszeni są o przybycie z rodzicem lub prawnym opiekunem 

w celu podpisania oświadczeń i dokumentów związanych z przyjęciem do internatu.  

I - ODPŁATNO ŚĆ ZA WYŻYWIENIE W INTERNACIE  

Odpłatność za wyżywienie w internacie można dokonywać: 

1) na konto Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie  

(nr konta bankowego 89 1930 1187 2710 0718 8499 0001 ) 

za dany  miesiąc nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca – PO TYM TERMINIE BĘDĄ 

NALICZANE USTAWOWE ODSETKI 

WZÓR PRZELEWU DO PŁATNO ŚCI ZA WY ŻYWIENIE:  

 

Na poleceniu przelewu koniecznie należy uzupełnić rubryk ę „tytułem”: 
IMI Ę I NAZWISKO WYCHOWANKA, „ZA WY ŻYWIENIE” i  ZA JAKI MIESI ĄC.  



 
 
 
 
Każdy wychowanek przed rozpoczęciem nowego miesiąca otrzymuje od 
kierownika internatu bloczki żywieniowe na 1 tydzień, pozostałe odbiera w kasie 
szkoły na podstawie wykonanego przelewu lub po zapłacie gotówką. 
Harmonogram wpłat na każdy miesiąc będzie ogłaszany na tablicy informacyjnej 
w holu internatu i na stronie internetowej.   
 
Harmonogram za miesiąc wrzesień 2018r. przedstawia się następująco: 
 
Wpłaty za wyżywienie za miesiąc wrzesień 2018r.  
03.09.2018r. (poniedziałek) ---------– od godz. 12.00 do godz.  14.30 
04.09.2018r. (wtorek)-----------------   od godz. 12.00 do godz.  14.30 
05.09.2018r. (środa)------------------ --od godz. 12.00 do godz.  14.30 
06.09.2018r. (czwartek)---------------- od godz. 12.00 do godz.  14.30 
 
Sposób liczenia zapłaty: 
Ilość dni nauki we wrześniu 2018 roku = 20 dni x proponowana stawka dzienna  
14,98,-PLN  czyli  daje to kwotę 299.60,-PLN  za  wrzesień. 
 

DO ZAPŁATY  KWOTA = 299.60,-PLN  
 
W przypadku zaległości w opłacie za wyżywienie na stołówce 
internatowej do końca miesiąca, wychowanek będzie usunięty            
z internatu od 1 dnia następnego miesiąca. 
============================================================== 
 II - Ka żdy wychowanek przywozi swoją kołdr ę, poduszkę i koc oraz pościel,  którą    
regularnie wymienia. Proszę o zabranie swojego kubka,  który będzie trzeba zabierać na 
stołówkę internatową. 
 
III   - Internat Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie  pracuje 7 dni  
w tygodniu zapewniając całodobową opiekę. 
 
Zapewniona jest całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 
Wychowankowie mogą pozostać na piątek/sobota/niedziela,  po wcześniejszym zgłoszeniu tego 
faktu przez rodzica/prawnego opiekuna kierownikowi internatu najpóźniej do godziny 12.00       
w piątek. 
Telefony do internatu: 505246112  i   178514076 
 
POSIADAMY: 
-       salę TV z telewizją satelitarną (telewizja nc+) 
-       Internet bezprzewodowy wi-fi (dostęp przydziela indywidualnie informatyk) 
-       boisko do piłki nożnej, siatkowej  i koszykowej, 
-       dwa stoły do tenisa stołowego, 
-       dwa stoły do bilarda, 
-       siłownię dla dziewcząt i chłopców 
-       dobrze wyposażoną salę gimnastyczną do ćwiczeń dla dziewcząt i chłopców, 
-       pokój cichej nauki, 



-       kuchnię z wyposażeniem do samodzielnego przygotowania posiłków. 
 
 
 
OFERUJEMY: 
-       bezpłatny pobyt w internacie 
-       dobrą bazę lokalową, 2 – 3 - 4 osobowy pokój, 
-       dobre warunki  higieniczno – sanitarne, 
-       smaczne, zdrowe i tanie całodzienne wyżywienie,  
-       konkurencyjną opłatę za wyżywienie,  
-       stołówkę z nowoczesnym zapleczem kuchennym, 
-       tanie noclegi dla grup sportowych (oraz innych) w okresach ferii i wakacji, 
-       położenie w zabytkowym parku z miejscami do grillowania, wypoczynku oraz 
relaksu, 
 
Regularnie odbywają się imprezy okolicznościowe (otrzęsiny, andrzejki, mikołajki, 
jasełka, wigilia, bal karnawałowy, turnieje grup internatowych, pożegnanie maturzystów, 
dyskoteki itp.) 
 
Wychowankowie mają również możliwość korzystania w sposób zorganizowany z: 

� wyjazdów na basen w Ropczycach, 
� krytego lodowiska w Dębicy, 
� jazdy konnej pod okiem instruktorów, 
� wyjazdów do kina lub filharmonii w Rzeszowie, 
� bezpłatnych korepetycji z: matematyki, j.polskiego, j.angielskiego, biologii, 

chemii,  
� wyjścia do Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie. 
 

Bardzo łatwy dojazd PKS, MPK, PKP, MARCEL z Rzeszowa i Dębicy.  
Obiekt wewnątrz i na zewnątrz jest monitorowany. 
Pobyt w internacie jest BEZPŁATNY! 

 
INFORMUJEMY, ŻE WSZYSCY WYCHOWANKOWIE PRZYJ ĘCI DO INTERNATU 
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO WETERYNARYJNYCH  
W TRZCIANIE S Ą ZOBOWIĄZANI DO ZAPŁACENIA ZA WY ŻYWIENIE OD 
ŚNIADANIA 03.09.2018 ROKU BEZ WZGLĘDU NA DATĘ PRZYBYCIA.   
 
OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYNOSZENIA JEDZENIA ZE STOŁÓWKI 
INTERNATOWEJ POZA PRZYGOTOWANYMI PRZEZ WYCHOWANKÓW 
KANAPKAMI DRUGIEGO ŚNIADANIA DO SZKOŁY EWENTUALNIE OWOCAMI 
ORAZ NAPOJAMI W OPAKOWANIACH. 


