
Tułowice, 25 VIII 2020 r. 

 

Informacja dla uczniów Zespołu Szkól w Tułowicach w roku szkolnym 2020/21 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Tułowicach informuje: 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21, wyłącznie dla klas I- szych odbędzie się 

1 IX 2020 r. o godz. 900 na placu apelowym. Pozostali uczniowie spotykają się w salach 

lekcyjnych z wychowawcami klas o godz. 9.00./ lista klas –na drzwiach wejściowych do 

szkoły/ 

2. Każdy uczeń w dniu rozpoczęcia roku szkolnego powinien posiadać odpowiednie 

umundurowanie lub strój galowy w razie czasowego braku munduru. 

3. Rodzice/Opiekunowie mogą dobrowolnie dokonać wpłaty w kwocie 40 zł (składka 

roczna) na Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Tułowicach: u wychowawcy klasy lub na 

konto: 98 8890 1079 0000 3160 4006 0002 z dopiskiem „imię i nazwisko ucznia oraz 

klasa”.  

4. Każdy uczeń winien na początku roku szkolnego dostarczyć do wychowawcy klasy kartę 

zdrowia ucznia (dokument otrzymany od pielęgniarki z poprzedniej szkoły). 

5. Na lekcje WF na hali należy przygotować strój gimnastyczny (obuwie sportowe – 

zalecana jasna podeszwa), a na lekcje na pływalni należy zaopatrzyć się w strój 

kąpielowy, klapki, ręcznik.  

Informacje dotyczące pobytu w internacie 

1. Działalność Internatu Zespołu Szkół w Tułowicach zostanie wznowiona w dniu 

31 sierpnia od godz. 17.00. 

 

2. Z wychowankiem, w dniu przyjazdu, może wejść do internatu jeden z rodziców 

 lub opiekunów lub, w drodze wyjątku, oboje rodziców. 

3. Po wejściu do internatu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem 

znajdującym się przy drzwiach wejściowych. 

4. Każdy uczeń, który otrzymał miejsce w internacie, powinien zabrać ze sobą: 

 Maseczkę ochronną 

 bieliznę osobistą dzienną i nocną,  



 przybory toaletowe, 

 obuwie zmienne, 

  wieszaki do ubrań, 

 kubek i sztućce 

 plecak na podręczniki i przybory szkolne oraz strój gimnastyczny/ uczniowie nie 

będą mogli wchodzić do internatu na każdej przerwie w celu wymiany 

podręczników / 

 należy zabrać ze sobą wyłącznie niezbędne rzeczy na okres jednego tygodnia 

pobytu! 

 

5. Nie należy zabierać ze sobą: 

 - bielizny pościelowej i pościeli 

 - tosterów, czajników bezprzewodowych i innych urządzeń elektrycznych, których 

używanie w salach sypialnych jest niedozwolone  

 - rzeczy wartościowych, gdyż internat nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 

zniszczenia lub kradzieży 

 

6. W roku szkolnym 2020/21 internat będzie zamykany w czasie zajęć lekcyjnych. 

Uczniowie mają obowiązek przebywać w szkole również w czasie „okienek”. Internat 

będzie otwierany na drugie śniadanie w czasie długiej przerwy, od godz. 10.20 do 10.40 

i po lekcji szóstej, tj. o godz. 13.15 

7. Siłownia szkolna będzie nieczynna do odwołania. 

8. Nie będzie możliwości zamiany miejsc w pokojach między wychowankami 

 / do odwołania/ 

9. Każdego dnia wychowawca dyżurujący, o godz. 22.00 będzie dokonywał pomiaru 

temperatury ciała wychowanków/ po uzyskaniu zgody rodzica lub pełnoletniego 

wychowanka/. Temperatura powyżej 37,2 C jest górną granicą normy przyjętej przez 

Powiatową Stację Sanepidu. 

Wychowanek z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych lub temperaturą 

ciała powyżej 37,2 C zostanie odizolowany, a rodzice/ opiekunowie zobowiązani 

do odbioru dziecka z internatu. 



 

Opłaty związane z pobytem w internacie: 

1. tytułem opłaty za wyżywienie kwotę: 12,00 zł x ilość dni konsumpcji w miesiącu, 

2. tytułem opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, śmieci) 60,00 zł 

miesięcznie. 

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do dokonywania regularnych wpłat za pobyt 

w internacie swojego dziecka do 20 dnia każdego miesiąca. Wysokość miesięcznych 

zobowiązań ogłaszana będzie na tablicy informacyjnej w internacie. Uczeń nie będzie 

obciążany kosztami wyżywienia za dni nieobecności, o ile wcześniej (z 1-dniowym 

wyprzedzeniem) zgłosi ten fakt wychowawcy w internacie. Brak wpłaty skutkować 

będzie pozbawieniem miejsca w internacie. Wpłat należy dokonywać przelewem 

na konto: 57 8890 1079 0009 3099 2011 0003 Zespołu Szkół w Tułowicach 

ul. Zamkowa1, 49-130 Tułowice z dopiskiem „za internat – imię i nazwisko ucznia”. 

W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku regularnego uiszczania opłat naliczane 

będą odsetki karne za każdy dzień zwłoki. 

Uczniowi z nieuregulowaną płatnością za rok szkolny 2019/20r. nie przysługuje 

prawo do zamieszkania w internacie w bieżącym roku szkolnym. 

Uczeń przebywający w internacie może wyjechać do domu za zgodą wychowawcy 

internatu. 

Dostęp dla Rodziców/Opiekunów do dziennika elektronicznego będzie możliwy po podaniu 

w sekretariacie lub wychowawcy klasy adresu e-mail Rodzica/Opiekuna. 

Witamy w szkole! 

Kontakt:  

szkoła:  

 pokój nauczycielski 77 42 77 041,  

 sekretariat 77 42 77 036, 

 księgowość 77 42 77 042 



 

internat:  

 wychowawcy 77 46 00 148, 

  kierownik internatu 77 42 77 039 

adres strony internetowej szkoły: www.tltulowice.pl  

adres e-mail: sekretariat@tltulowice.pl 

dziennik elektroniczny: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatopolski 

http://www.tltulowice.pl/
mailto:sekretariat@tltulowice.pl
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