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Dane kontaktowe:  
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Lubaczowie 

Dane kontaktowe: 
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia 
w Lubaczowie 

ul. Tadeusza Kościuszki 26   ul. Tadeusza Kościuszki 161 
37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie 
dyrektor mgr Zbigniew Hypiak  dyrektor mgr Andrzej Nepelski 
tel.+ 38 (0) 16 632 11 53   tel. + 38 (0) 16 632 18 36 
e-mail: dyrektor@lo-lubaczow.pl e-mail:  dyrektor@zs-lubaczow.com 
 
  



 
          

PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

1. Oferta skierowana jest wyłącznie do obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka.  

2. Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie i 
Zespołu Szkół im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie skierowana jest do uczniów, którzy 
ukończyli w szkole ukraińskiej 9 klasę ( szkołę drugiego stopnia).  

3. Podstawą przyjęcia do w/w szkół średnich  jest zaświadczenie o ukończeniu szkoły 
drugiego stopnia i zdanych egzaminach.  

WYMAGANE DOKUMENTY 
 
1. Kwestionariusz osobowy.  

2. Karta zdrowia.  

3. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły drugiego stopnia i zdanych egzaminach.  

4. Trzy zdjęcia.  

5. Ważna Karta Polaka dziecka.  

6. Wyjazdowy dokument dziecka z aktualną wizą długoterminową.  
 
Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. 
    

PODSTAWY ZABEZPIECZENIA MATERIALNEGO 
 

1. Zgodnie z zapisem w Karcie Polaka zapewniamy bezpłatne kształcenie w naszych szkołach.  

2. Szkoły zapewniają wyposażenie każdego ucznia w komplet  podręczników, który zostanie 
wypożyczony z biblioteki.  

3. Każdy uczeń ma możliwość uzyskania  stypendium socjalnego w wysokości 100 złotych 
miesięcznie ( w pierwszym semestrze  roku szkolnego 2015/2016). Stypendium w drugim 
semestrze uzależnione jest od wyników w nauce i sytuacji materialnej ucznia. 

4. Szkoły zapewniają opiekę prawną nad młodzieżą polską z Ukrainy.  

5. Na podstawie Karty Polaka każdemu uczniowi przysługuje bezpłatna opieka medyczne ( w 
nagłych wypadkach)  po wyrobieniu numeru PESEL.  

6. Koszt pobytu w internacie z pełnym wyżywieniem wynosi ok. 250,00 złotych miesięcznie.  

UWAGA! PODANA KWOTA JEST SZACUNKOWA I MOŻE ULEC ZMIANIE. 

7. Odległości pomiędzy szkołą, internatem a centrum miasta są niewielkie ( wszystko 
znajduje się w promieniu 500 metrów) – odpadają koszty dojazdów.  

 



 
 

ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE I WARUNKI MIESZKANIOWE  

 

 Internat znajduje się na terenie kampusu Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia  

w Lubaczowie.  

Placówka posiada dobre warunki do zamieszkania i nauki – przestronne, dobrze 

wyposażone pokoje. Wychowankom zapewnia się całodobową opiekę wychowawczą, którą 

sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  

Pobyt wychowanków trwa cały tydzień. 

Oferujemy: 

 miejsca mieszkalne dla dziewcząt i chłopców (pokoje 3-5 osobowe), 
 niskie opłaty – stawka dzienna za wyżywienie 7zł, miesięczny koszt zakwaterowania 

30 zł  - koszt pobytu w internacie z pełnym wyżywieniem wynosi około 250,00 złotych 
miesięcznie*. 

 domowe,  tanie i smaczne posiłki (śniadania, obiady, kolacje), 
 dobre warunki do nauki (pokoje cichej nauki), 
 bogaty program zajęć kulturalno-rozrywkowych (wigilia, śniadanie wielkanocne, 

andrzejki, mikołajki, warsztaty kreatywności, ogniska, dyskoteki i inne ustalane 
wspólnie z młodzieżą), 

 możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w sekcjach i kołach 
zainteresowań (kulinarne, dekoratorskie, krawieckie, robótek ręcznych), 

 możliwość korzystania z hali sportowej pod opieką wychowawcy, 
 możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu bezprzewodowego w każdym pokoju, 
 dostęp do czytelni i pracowni multimedialnej, 
 pomoc w nauce z języka polskiego, języka niemieckiego, historii, chemii, matematyki, 

fizyki, biologii, geografii.  
          

 

 

*orientacyjny koszt całomiesięcznego  pobytu – może ulec zmianie 

 

  



 
 


