
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2017 

Regulamin 

warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,  w tym 

wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w internacie a także terminu i sposobu ich 

wnoszenia” 

z dnia  05.05.2017 r. 

Na podstawie art. 107 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 59                               

z późn. zm) oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671) 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Zespole – oznacza to Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, dla którego 

organem prowadzącym jest Województwo Śląskie w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Nr 8, Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego; 

2) Internat – oznacza jednostkę organizacyjną, wchodzącą w skład  Zespołu, w której przebywają w okresie 

pobierania nauki, dzieci i młodzież ucząca się w Zespole poza miejscem stałego zamieszkania; 

3) Osobie zobowiązanej do wnoszenia opłat – oznacza to rodzica lub opiekuna prawnego, a także pełnoletniego 

ucznia. 

§ 2. 

Zespół zapewnia wychowankom w okresie pobierania nauki w Zespole, uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania         

i przebywającym w internacie Zespołu, całodzienne wyżywienie na które składa się: śniadanie, obiad i kolacja. 

§ 3. 

1. Ustala się opłatę za zakwaterowanie w internacie w wysokości 90 zł miesięcznie. 

2. Opłata za posiłki wynosi 13 zł dziennie za jednego ucznia przebywającego w internacie Zespołu (śniadanie – 4 zł, 

obiad 4 zł i kolacja 5 zł). 

3. Jeżeli uczeń, z uzasadnionych powodów, nie mógł przebywać w Zespole opłaty, o których mowa w ust 1 i 2, 

należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu w Zespole. 

4. Osoba zobowiązana do wnoszenia opłat za posiłki i zakwaterowanie w internacie wnosi je z dołu do 15 – go dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Zespołu lub w kasie Zespołu. 

5. Wpłaty za posiłki i za zakwaterowanie w internacie, przyjmuje dyrektor Zespołu i przekazuje na konto dochodów 

budżetu Województwa Śląskiego. 

6.  Dyrektor Zespołu zawiera z osobą zobowiązaną do wnoszenia opłat za posiłki i zakwaterowanie umowę 

określającą wysokość opłat, termin i sposób ich wnoszenia. 

7. Zasady zwalniania z opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu reguluje uchwała Zarządu Województwa 

Śląskiego. 

 

§ 4. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym, z mocą 

obowiązującą od dnia 01.09.2017 r.  

 

 

 

 



 

 

 

 


