ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 6 z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie opłat za pobyt wychowanków w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych
Elektrycznych I Elektronicznych w Toruniu
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1 z dnia 7 marca
2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach oraz na podstawie art. 71
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141),
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Obowiązkowa miesięczna opłata za pobyt wychowanka w internacie wynosi 50,00 zł.

§ 2.
1. Opłata za pobyt w internacie wychowanka - maturzysty w miesiącach: maj i czerwiec
wynosi 2,50 zł za dzień.

§ 3.
1. Dla nowo przyjętego wychowanka lub rezygnującego z pobytu w internacie ustala się
poniższy wykaz opłat:


jeśli w/w sytuacja zachodzi:

- do końca trwania pierwszego tygodnia danego miesiąca – opłata wynosi 12,50 zł
- do końca trwania drugiego tygodnia danego miesiąca – opłata wynosi 25 zł,
- do końca trwania trzeciego tygodnia danego miesiąca – opłata wynosi 37,50 zł,
- po trzecim tygodniu danego miesiąca – opłata wynosi 50 zł.
W pozostałych miesiącach pobytu obowiązuje opłata określona w § 1.

§ 4.
1. Wychowanka odbywającego obowiązkową praktykę zawodową poza Toruniem zwalnia się
z opłaty za pobyt proporcjonalnie do czasu trwania praktyki i ustala się następująco:

1

-

praktyka miesięczna – opłata za pobyt wynosi 0, 00 zł

-

praktyka trwająca 3 tygodnie - opłata za pobyt wynosi 12,50 zł

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, ma
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

-

praktyka trwająca 2 tygodnie - opłata za pobyt wynosi 25,00 zł

-

praktyka trwająca 1 tydzień - opłata za pobyt wynosi 37,50 zł

W pozostałych miesiącach pobytu obowiązuje opłata określona w § 1.

§ 5.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2015 r.
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