
Zakwaterowanie do Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej – informacje dla 

wychowanków i ich  rodziców 

 

 

1. Zakwaterowanie do Internatu Zespołu Szkól Nr 1 w Limanowej odbędzie się 

31sierpnia 2020 roku w dwóch turach: od godziny 16.00 do godz. 18.00 przyjmowani 

będą wychowankowie, którzy w tym roku po raz pierwszy będą mieszkać w 

internacie, natomiast od godziny 18.00 kwaterowani będą wychowankowie, którzy                                       

w poprzednich latach już mieszkali w internacie. 

2. Do zakwaterowania w internacie będzie wychowanek wchodził tylko z jednym 

rodzicem/opiekunem prawnym. 

3. Przed internatem, czekając na zakwaterowanie, proszę  o przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa (utrzymywać bezpieczną odległość od siebie, co najmniej 1,5 m, 

założyć maseczki ochronne oraz posiadać jednorazowe rękawiczki). 

4. Przy wejściu do internatu znajduje się płyn dezynfekujący. Dezynfekcja 

obowiązkowa! 

5. Będzie również sprawdzana temperatura ciała osób wchodzących – termometrem 

bezdotykowym. Do internatu wpuszczane będą tylko i wyłącznie osoby zdrowe. 

6. Na stronie Zespołu Szkól Nr 1 w Limanowej znajdują się potrzebne dokumenty do 

kwaterowania, bardzo proszę o ich wydrukowanie i uzupełnienie. Ułatwi to szybkie                

i sprawne kwaterowanie. 

7. Proszę zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Internatu oraz Wewnętrznym 

Regulaminem funkcjonowania Internatu w okresie epidemii. 

8. Nie będzie jak co roku spotkania kierownika internatu z rodzicami wychowanków klas 

pierwszych. Otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne  informacje przy przyjęciu do 

internatu od wychowawców. 

9. Można kontaktować się z kierownikiem internatu oraz wychowawcami pod numerem 

telefonu: 183371832 wew. 233 lub 231 lub 18 33 71 760. 

10. Przypominam, że  w Internacie Zespołu Szkól Nr 1 została wprowadzona opłata stała 

w wysokości 25 zł, którą należy dokonywać  do 10 – go każdego miesiąca na                             

nr konta: 14 8804 0000 0000 0019 2000 0002, w tytule przelewu wpisując dany 

miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka. Za zwłokę zostaną naliczone odsetki. Nazwa 

odbiorcy to  

Zespól Szkól Nr 1 w Limanowej. 

 

 

Uwaga! 

 Internat Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej znajduje się w wykazie punktów 

kwarantanny województwa małopolskiego. Oznacza to, że w razie zaistniałej sytuacji, 

związanej z epidemią Covid – 19, może zostać przeznaczony dla osób powracających  

z zagranicy, a objętych dwutygodniową kwarantanną. Wówczas młodzież będzie 

musiała opuścić internat. 



 Na tą chwilę internat działa normalnie i przygotowuje się do przyjęcia 

wychowanków. 

 

 


