ABC MIESZKAŃCA INTERNATU

Wychowanek określa:
•
•
•
•

datę i miejsce urodzenia,
imiona rodziców,
adres zamieszkania i numer PESEL,
aktualny numer telefonu rodziców lub opiekunów.
Wychowanek przywozi:

•
•
•
•
•

rzeczy osobiste,
ręczniki i przyborytoaletowe,
kubek, talerzyk, sztućce - do użytku własnego,
obuwie zmienne np. kapcie i klapki gumowe pod prysznic,
szlafrok.

O czym musisz pamiętać ?

•

Podstawowe leki, które przyjmujesz koniecznie zostawiasz w ambulatorium u pani
pielęgniarki.

•

Zamieszkasz w pokoju 3 lub 4 – osobowym (wspólne łazienki) – o porządek i czystość
w pokoju i w łazience będziesz musiał(-a) zadbać razem z osobami, z którymi
zamieszkasz.

•

Do domu możesz wyjeżdżać co tydzień, jeśli mieszkasz daleko możesz pozostać
w internacie na weekend po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi internatu lub
wychowawcy.

•

Jeśli zachorujesz bądź z innych przyczyn nie będziesz mógł przyjechać do internatu
koniecznie zadzwoń.

•

Jeśli przywieziesz pieniądze do internatu możesz przechować je u wychowawcy – tam
będą bezpieczne. Inne wartościowe przedmioty (telefony komórkowe, laptopy)
możesz zostawić u wychowawcy w świetlicy.
Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

•

Dbaj o powierzony Ci sprzęt i pomieszczenia w których będziesz przebywać, gdyż
naprawa za zniszczenie wyposażenia obciąży kosztami Twoich rodziców/opiekunów.

•

Jeżeli zachorujesz w internacie gwarantujemy Tobie opiekę lekarską i powiadomimy
niezwłocznie Twoich rodziców/opiekunów o chorobie.

•

Twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w internacie to dla nas priorytet !!!
Dołożymy wszelkich starań byś poczuł się jak w domu. Jeśli stwierdzisz, że Jesteś
obiektem czyjegoś nieodpowiedniego zachowania, bądź masz z czymś problem zgłoś
to od razu wychowawcy.

•

Zachęcamy do częstych kontaktów osobistych/telefonicznych z Twoimi
rodzicami/opiekunami.
Ze względów organizacyjnych przyjazd dzieci z domu do internatu powinien
odbywać się do godziny 19.30. Rodzice, opiekunowie lub przewoźnicy zobowiązani
są do opuszczenia internatu do godziny 20.00.
Koszty związane z pobytem w internacie:
Opłata za wyżywienie w internacie – 12 zł dziennie, opłatę należy uiszczać z
góry do 15 dnia każdego miesiąca na nr rachunku: 70 1030 1247 0000 0000 8722
6042 lub w kasie Ośrodka, pokój 806.

