REGULAMIN WEWNĘTRZNY INTERNATU

Internat jest miejscem pobytu mieszkających w nim wychowanków w czasie
zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Wychowankowie internatu tworzą społeczność zorganizowaną w grupy
wychowawcze.
Uczeń mieszkający w internacie stosuje się do wszystkich poleceń kierownika i
wychowawców w ramach niniejszego obowiązującego regulaminu.

I ZADANIA WYCHOWANKA
Celem wychowanka internatu jest wyrobienie i doskonalenie cech charakteru,
nawyków, przyzwyczajeń oraz sposobów postępowania cechujących rzetelnego,
kulturalnego człowieka, umiejącego dobrze pracować, zgodnie współżyć z
innymi i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Warunkiem realizacji
powyższego celu jest spełnienie następujących zadań:
- opanowanie umiejętności i wyrabianie nawyków kultury życia codziennego,
- kształcenie potrzeb i nawyków higieniczno- porządkowych,
- kształcenie zainteresowań w dziedzinie kultury, sztuki i umiejętności
organizowania wolnego czasu.

II PRAWA WYCHOWANKA
Każdy wychowanek ma prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej
2. Zakwaterowania w pokojach mieszkalnych dostosowanych do nauki i
wypoczynku
3. Godziwych warunków sanitarno- higienicznych, umożliwiających
przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetyki pomieszczeń i otoczenia
placówki, przy czym:
- własne pomieszczenia mieszkalne sprzątają sami wychowankowie,
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- pomieszczenie ogólnodostępne sprząta personel,
- w godzinach popołudniowych, jeżeli zachodzi taka konieczność,
pomieszczenia ogólnodostępne sprząta młodzież
4. Całodziennego wyżywienia, zgodnego z normami oraz z zasadami
racjonalnego żywienia.
5.

Posiadania w pokoju własnego sprzętu komputerowego, radia, telefonu
komórkowego wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Przebywania poza internatem:
- w przerwie między zajęciami w szkole a nauką własną, po obowiązkowym
zgłoszeniu wychowawcy i dokonaniu wypisu w zeszycie wyjść,
- po kolacji do godziny 20:00 (21:00)
7. W godzinach nauki własnej oraz po godzinie 20:00 uczestniczyć w zajęciach
pozaszkolnych, po przedłożeniu wychowawcy pisemnego oświadczenia
rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Przyjmowania gości w pokoju, przy zachowaniu ustalonych przepisów
porządkowych (w określonych dniach i godzinach) i po okazaniu dokumentu
tożsamości gościa w portierni.
9. Wyjazdu do domu w ciągu tygodnia, po uprzednim zwolnieniu przez
rodziców, otrzymaniu zgody wychowawcy i wypisaniu się w zeszycie
wyjazdów.
10. Używania sprzętu i korzystania z pomieszczeń internatu, przeznaczonych do
ogólnego użytku.
11. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów
osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania
w internacie.
12. Organizowania sobie życia kulturalno- rozrywkowego w ramach samorządu
internatu oraz zgodnie z zasadami życia zbiorowego.
13. Wykorzystania czasu wolnego na wypoczynek.
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III OBOWIĄZKI WYCHOWANKA
Do obowiązków wychowanka należy:
1. Stałe i ścisłe stosowanie się do ustalonego porządku dnia, a w
szczególności:
- przebywania w swoim pokoju od godziny 21:30,
- przestrzegania godzin ciszy nocnej od 22:00 do 6:00,
- przestrzegania godzin nauki własnej od 9:00- 11:00 i 16:00 do 18:00.
2. Sumienne wykonywanie powierzonych dyżurów oraz ułatwianie pracy
inny dyżurnym.
3. Umiejętne i oszczędne korzystanie z wszelkich urządzeń i stała troska o
ich sprawne funkcjonowanie.
4. Ścisłe przestrzeganie ustalonych zasad zakwaterowania w pokojach oraz
zasad korzystania z innych pomieszczeń, jak: świetlica, stołówka, sala
komputerowa, sala fitness, toalety, itp., w związku z tym zabrania się:
- samowolnej zmiany zakwaterowania w pokojach,
- przestawiania i wynoszenia mebli i sprzętów z pokoi mieszkalnych i sal
ogólnointernackich
5. Stała troska o czystość ciała, odzieży, obuwia, mebli i pomieszczeń oraz
otoczenia zewnętrznego.
6. Szanowanie mienia internatu, dbałość o porządek, ład i estetykę
pomieszczeń.
7. Stała troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współmieszkańców,
przestrzeganie przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i
przeciwpożarowych, w związku z czym zabrania się:
- spożywania, przechowywania czy wnoszenia alkoholu do internatu oraz
przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie
placówki,
- palenia papierosów w internacie oraz na terenie ZSP nr1,
- posiadania, zażywania i rozprowadzania narkotyków i innych środków
odurzających,
- dotykania bez potrzeby i manipulowania przy instalacji elektrycznej i
hydraulicznej i p-poż.,
- uprawiania gier hazardowych,
- siadania na parapetach i wychylania się z okien,
- używania w pokojach piecyków elektrycznych, farelek, grzałek, żelazek
itp.,
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- używania materiałów łatwopalnych i wybuchowych,
- zamykania pokoi na klucz, gdy przebywają w nich współmieszkańcy
(przez całą dobę),
- przywłaszczania cudzego mienia,
- przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki.
8. Przestrzeganie przyjętych form kulturalnego zachowania się w internacie i
poza nim. W związku z tym zaleca się:
- dbałość o kulturę wypowiadania się,
- okazywanie szacunku kierownikowi, wychowawcom, pracownikom,
kolegom, rodzicom,
- kształcenie pozytywnych cech charakteru, takich jak: uczciwość,
prawdomówność, życzliwość, rzetelność, sumienność, punktualność, itp.
- nie zakłócanie spokoju koleżankom i kolegom poprzez słuchanie głośnej
muzyki
- zachowanie ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej
9. Przeciwdziałanie przemocy i agresji, zgłaszanie wychowawcy wszystkich
niepokojących sytuacji oraz mogących zagrażać bezpieczeństwu i
zdrowiu wychowanków. Zgłaszanie zauważonych przypadków kradzieży,
niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodnokanalizacyjnych itp.
10.W razie choroby lub wypadku wychowanek ma obowiązek niezwłocznie
zgłosić ten fakt do wychowawcy dyżurnego, a także informować
wychowawcę o wyjściu do lekarza czy zwolnieniu lekarskim.
11.Sumienne i staranne przygotowywanie się do lekcji, pogłębianie wiedzy,
szczególnie w czasie nauki własnej oraz systematyczne uczęszczanie do
szkoły.
12.Aktywne uczestniczenie w zajęciach wychowawczych, kulturalnorozrywkowych organizowanych przez wychowawców i samorząd.
13.Aktywne uczestniczenie w pracach na rzecz internatu i środowiska.
14.Pozostawiania klucza do pokoju w portierni przy każdym wyjściu z
internatu oraz zabezpieczenie pokoju mieszkalnego przed wyjazdem do
domu, a w szczególności wyłączenie z sieci wszystkich urządzeń
elektrycznych oraz dokładne zamknięcie okien i drzwi.
15.Opuszczenie i przygotowanie (w razie potrzeby) pokoju na weekend w
celu zakwaterowania innych osób.
16.Terminowe regulowanie opłat za wyżywienie w internacie ( do 10- tego
każdego miesiąca).
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17.Wpłacanie opłaty gwarancyjnej oraz systematyczne uiszczanie opłaty
stałej.
18.Pokrywanie wszystkich należności za szkody wynikłe z winy
wychowanka.
19.Formalne rozliczenie się z placówką oraz pozostawienie pokoju w
nienagannym porządku w sytuacji opuszczenia internatu.
20.Wychowanek ma obowiązek respektowania i przestrzegania ogólnie
przyjętych norm i zasad oraz niniejszego regulaminu, a także zarządzeń
wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szkoły, Kierownika Internatu
niezapisanych w regulaminie szczegółowo.
21.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, naruszenia zasad współżycia
w internacie i przepisów porządkowych wychowanek może zostać
ukarany ( gradacja kar nie musi być zachowana):
- upomnieniem wychowawcy grupy,
- upomnieniem wychowawcy grupy z jednoczesnym powiadomieniem
rodziców o nagannym zachowaniu,
- upomnieniem Kierownika Internatu,
- zawiadomieniem rodziców i szkoły,
- usunięciem z internatu decyzją Kierownika internatu lub Rady
Wychowawczej Internatu,
- w trybie natychmiastowym zastanie skreślony z listy internatu
wychowanek, który przebywał w placówce pod wpływem alkoholu, a
także wychowanek, który dopuścił się rażących naruszeń norm etycznych
i obyczajowych, w szczególności zagrażających zdrowiu i życiu
pozostałych wychowanków oraz pracowników internatu),
- Wychowankowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji do
Dyrektora szkoły w terminie do 7 dni.
- wychowankowi przysługuje prawo ponownego ubiegania się o miejsce
w internacie po upływie co najmniej 1 miesiąca,
- na ponowny powrót wychowanka do placówki wyraża zgodę Rada
Wychowawców Internatu po zasięgnięciu opinii MRI; powrót
wychowanka możliwy jest tylko na warunkach zawartych w kontrakcie,
który wychowanek podpisuje w obecności wychowawcy i kierownika
internatu
22.Wychowankom szczególnie wyróżniającym się mogą zostać przyznane
następujące formy nagród:
- pochwała wychowawcy grupy,
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- pochwała Kierownika internatu,
- nagrody rzeczowe,
- wyjście do kina.

IV SPRAWY PORZĄDKOWE
1. Wszystkie wyjścia odbywają się za zgodą wychowawcy i po
wypisaniu się w zeszycie wyjść (regulamin wyjść i wyjazdów).
2. Oglądanie programów TV, korzystanie z komputerów tj. oglądanie
filmów, gry, gg itp. do godziny 22:00, po uprzednim przygotowaniu
się do snu. W późniejszych godzinach za zgodą wychowawcy.
3. Od godziny 21:30 należy przebywać w swoim pokoju.
4. Nauka po godzinie 22:00 za zgoda wychowawcy dyżurnego.
5. Przyjmowanie gości odbywa się od poniedziałku do czwartku w
godzinach od 14:00- 16:00 i 18:00- 20:00
6. Nauka własna odbywa się w godzinach od 9:00- 11:00 i 16:00- 18:00,
w tym czasie wychowankowie przebywają w swoich pokojach.
7. Obowiązkowa godzina powrotu do internatu- 20:00 (21:00).
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