
                    
Informację dla uczniów korzystających z zakwaterowania: 
 
Dla uczniów odbywających kursy w CKZ w Świdnicy proponujemy zakwaterowanie: 

w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy (przy terenie CKZ). 
Kontakt:  

- bezpośrednio do internatu – 074 858-28-34 
- przez szkołę – 074 852-40-94  wew. 34 

 
Przyjęcia do internatu odbywają się od godz. 1500 do 2100 (w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 
kursu). 

 
Uczniowie niepełnoletni przyjeżdżają do internatu z rodzicem lub prawnym opiekunem !!! 

 
Uczniowie przyjeżdżający do Internatu powinni posiadać: 

− kserokopię imiennego skierowania ze szkoły, 

− dowód tożsamości, legitymację szkolną i ubezpieczeniową (jeżeli uczeń posiada), 

− numer PESEL i NIP (jeżeli uczeń posiada), 

− pieniądze na internat i wyżywienie/dowód wpłaty za internat i wyżywienie, 

− obuwie zmienne („kapcie” oraz klapki pod prysznic), 

− piżamę, sztućce, kubek, talerz, przybory toaletowe, 

− przybory szkolne, zeszyty, 

− wypełniony kwestionariusz z oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych). 
 
 

Poniżej koszty, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2022/2023 (niestety mogą one ulec 
zmianie) 
 

OPŁATY ZA POBYT W INTERNACIE  

150 zł. (z wyjazdami na weekend) + 150 zł. kaucji  
 

• Pobyt 150 zł. – płatne na konto po otrzymaniu imiennej faktury wystawionej przez Zespół 

Szkół Mechanicznych w pierwszym tygodniu trwania kursu. 
 

• Kaucja 150 zł. – płatne osobiście w księgowości szkoły. 
 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE 

Stawka dzienna wyżywienia (obowiązkowe 3 posiłki): 32,00 zł.  

(śniadanie: 9 zł. + obiad: 14 zł. + kolacja: 9 zł.)  
 

W przypadku kolejnym wzrostom cen produktów spożywczych oraz energii elektrycznej 

kwota wyżywienia może ulec zmianie. 

 

ZASADY WNOSZENIA OPŁAT: 

1. Proszę NIE dokonywać wpłat za internat i wyżywienie przed rozpoczęciem kursy. 

2. Opłata za pobyt w internacie – płatna na konto po otrzymaniu imiennej faktury wystawionej 

przez Zespół Szkół Mechanicznych w pierwszym tygodniu trwania kursu. 

3. Kaucja za internat (ewentualne szkody) płatna zawsze gotówką w księgowości szkoły (ZSM). 

4. Opłatę za wyżywienie należy dokonać w pierwszym dniu pobytu w internacie. Pracownik 

stołówki, ustala z uczniem ilość posiłków i podaje końcową kwotę za wyżywienie. Formy 

płatności: gotówka lub przelew na konto. 

 


