Regulamin Internatu Zespołu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Internat Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, zwany dalej
Internatem jest integralną częścią Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku, zwanego dalej Szkołą.
2. Siedziba Internatu mieści się w Leżajsku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8.
3. Bezpośredni nadzór nad Internatem sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, zwany dalej Dyrektorem Szkoły.
4. Pracą Internatu kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły Kierownik Internatu Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, zwany dalej Kierownikiem Internatu.
5. Wewnętrznym aktem prawnym regulującym działalność placówki jest Regulamin Internatu
Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, zwany dalej Regulaminem
Internatu.
6. Regulamin Internatu jest dokumentem uzupełniającym i załącznikiem do Statutu Zespołu
Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
7. Regulamin Internatu określa szczegółową organizację pracy, tworzy warunki do rozwijania
samorządności i współodpowiedzialności wychowanków za funkcjonowanie placówki.
8. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia zawarte
w Statucie Szkoły oraz zarządzenia i procedury wewnętrzne.
§2
1. Ilekroć w Regulaminie Internatu jest mowa o:
a) Wychowawcach – należy przez to rozumieć Wychowawców Internatu Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
b) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
pełniące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
c) wychowanku – należy przez to rozumieć ucznia zakwaterowanego
w Internacie na czas pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
§3
1. Internat jest placówką oświatową pełniącą funkcję opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną
dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz
w przypadku wolnych miejsc uczniów innych szkół po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.
2. Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę
w okresie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole.
3. Internat zapewnia całodobową opiekę nad wychowankami siedem dni w tygodniu.
§4
1. Internat prowadzi działalność sezonową, udostępniając bazę noclegową dla gości oraz grup
zorganizowanych.
1

2. Osoby korzystające z bazy noclegowej Internatu obowiązuje Regulamin Internatu oraz
Regulamin wynajmu pokoi.
3. Osoby niebędące mieszkańcami Internatu mogą w wyjątkowych sytuacjach skorzystać
z noclegu w Internacie w trakcie roku szkolnego po uzyskaniu zgody Kierownika Internatu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA INTERNATU
§5
1. Internat realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Działalność Internatu ukierunkowana jest na kształtowanie postaw wychowanków
pozwalających na właściwe przygotowanie do przyszłego, samodzielnego funkcjonowania
w życiu społecznym z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej
wartości i twórczej aktywności.
3. Internat umożliwia wychowankom prawidłową realizację procesu kształcenia, pomaga
w wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz stwarza optymalne warunki do wszechstronnego
rozwoju.
4. Realizując zadania opiekuńczo – wychowawcze internat:
a) wspiera działania szkoły i rodziny w zakresie procesu wychowania,
b) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi podmiotami
działającymi w środowisku lokalnym.
5. Zadania Internatu realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny oraz wewnętrznymi uregulowaniami zapewniającymi bezpieczeństwo i zdrowie
wychowanków.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE
§6
1. Organy Internatu:
a) Kierownik Internatu,
b) Wychowawcy,
c) Samorząd Uczniowski nazywany Samorządem Internatu.
§7
1. Kadrę pedagogiczną stanowią Kierownik Internatu i Wychowawcy.
2. Opiekę nad mieszkańcami Internatu sprawują Wychowawcy.
3. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze. Grupa wychowawcza liczy nie
więcej niż 35 uczniów. Podziału dokonuje na początku roku szkolnego Kierownik Internatu,
który wyznacza wychowawców grup.
4. Za realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych odpowiedzialni są Wychowawcy.
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5. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych Internatu jest roczny Plan pracy
opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez Kierownika Internatu oraz Wychowawców,
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
6. Wychowawcy współpracują z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami
i pedagogami w celu wymiany informacji o wychowankach.
§8
1. Przedstawicielami wychowanków jest Samorząd Internatu.
2. W skład Samorządu Internatu wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz
członkowie sekcji zadaniowych.
3. Samorząd Internatu wybierany jest w demokratycznych wyborach przeprowadzanych
na początku roku szkolnego spośród wszystkich wychowanków Internatu.
4. Kadencja Samorządu Internatu trwa przez okres jednego roku szkolnego.
5. Warunkiem pełnienia funkcji w Samorządzie Internatu jest nienaganna postawa.
6. Skład Samorządu Internatu może być wymieniany lub uzupełniany w ciągu roku szkolnego.
7. Samorząd Internatu reprezentuje wszystkich wychowanków na terenie Internatu i Szkoły.
8. Zadania Samorządu Internatu:
a) współpraca z kadrą pedagogiczną Internatu i Dyrektorem Szkoły,
b) reprezentowanie ogółu wychowanków,
c) współorganizowanie imprez i uroczystości,
d) kultywowanie tradycji Internatu,
e) udział w organizowaniu czasu wolnego.
9. Samorząd Internatu uczestniczy w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu
z Kierownikiem Internatu.
§9
1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich
i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej zgodnie z rocznym kalendarzem
Ministerstwa Edukacji Narodowej .
2. Internat nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo wychowanka:
a) w czasie podróży z domu do Internatu i z Internatu do domu,
b) w drodze na zajęcia pozalekcyjne,
c) w czasie samodzielnego przebywania poza terenem Internatu.
3. Po zakończeniu tygodniowych zajęć szkolnych wychowankowie mają obowiązek opuścić
Internat w piątek do godz. 1700.
4. Powrót wychowanków do Internatu możliwy jest od niedzieli w godz. 1700 - 2030.
O późniejszej godzinie powrotu wychowanka do Internatu, Rodzic ma obowiązek
poinformować dyżurującego Wychowawcę.
5. Pkt. 3 i 4 nie mają zastosowania w przypadku uczniów, którzy zamieszkują w odległości
powyżej 100 km lub poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W czasie dni wolnych od zajęć szkolnych (w tym soboty i niedziele), wychowankowie mogą
pozostać na terenie Internatu jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika
Internatu.
7. Pozostanie w Internacie w dni wolne od zajęć szkolnych wymaga zgody Rodziców.
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§ 10
1. Rozkład dnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu i środowiska
lokalnego, zajęcia kulturalne i sportowe, rozwój zainteresowań oraz inne formy wypoczynku.
2. Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w Internacie trwa 60 minut.
3. Ramowy rozkład dnia:
a) w dniach zajęć szkolnych
6 00 – 7 00
6 30 – 8 00
7 00 – 15 00
10 30 – 13 00
13 00 – 16 00
16 00 – 18 00
18 00 – 19 00
19 00 – 21 30
21 30 – 22 00
22 00 – 6 00

Pobudka, toaleta poranna
Śniadanie
Zajęcia lekcyjne
Obiad
Czas wolny
Nauka własna
Kolacja
Czas wolny zorganizowany
Przygotowanie do ciszy nocnej
Cisza nocna

b) w dniach wolnych od zajęć szkolnych

9 00 – 9 30
9 30 – 10 00
10 00 – 11 00
11 00 – 13 00
13 00 – 13 30
13 30 – 15 00
15 00 – 18 00
18 00 – 19 00
19 00 – 21 30
21 30 – 22 00
22 00 – 6 00

Pobudka, toaleta poranna
Śniadanie
Zajęcia porządkowe
Nauka własna
Obiad
Odpoczynek
Czas wolny zorganizowany
Kolacja
Czas wolny
Przygotowanie do ciszy nocnej
Cisza nocna
§ 11

Dokumentacja Internatu obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,
Semestralne sprawozdania z działalności internatu,
Harmonogram pracy wychowawców,
Księga wychowanków,
Księga meldunkowa,
Dziennik zajęć internatu,
Listy obecności wychowanków,
Zeszyt obecności w trakcie zajęć lekcyjnych,
Zeszyt wyjazdów wychowanków z internatu,
Zeszyt awarii i usterek.
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ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 12
1. Na terenie Internatu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb
placówki.
2. Monitoring ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wychowankom, pracownikom
i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie Internatu oraz zabezpieczenia
terenu Internatu przed innymi zagrożeniami.
§ 13
1. Internat posiada system alarmowy na wypadek zagrożenia pożarowego obejmujący
urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe.
2. Każda osoba przebywająca na terenie Internatu, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów
bhp i ppoż. związanych z systemem alarmowym funkcjonującym w Internacie.
§ 14
Na terenie Internatu obowiązuje zakaz:
1. Wnoszenia, przechowywania, rozprowadzania, spożywania alkoholu oraz przebywania
na terenie Internatu w stanie wskazującym na jego spożycie.
2. Rozprowadzania, udostępniania, zażywania i posiadania narkotyków, środków odurzających
oraz przebywania pod ich wpływem.
3. Przyjmowania gości będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających.
4. Posiadania i palenia papierosów, e – papierosów.
5. Stosowania przemocy wobec rówieśników i naruszania ich godności osobistej.
6. Niewłaściwego, lekceważącego zachowania wobec Kierownika Internatu, Wychowawców
i pracowników niepedagogicznych.
7. Używania wulgarnego słownictwa.
8. Przywłaszczania cudzej własności.
9. Fotografowania, nagrywania, rozpowszechniania zdjęć i filmów bez zgody osób na nich
występujących.
10. Rozpowszechniania treści pornograficznych.
11. Uprawiania gier hazardowych.
12. Używania ognia otwartego, np. świecy, kadzidełka, zapalniczki.
13. Używania materiałów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.
14. Posiadania narzędzi ostrych.
15. Posiadania w pokojach własnych elektrycznych urządzeń grzewczych typu: żelazka, czajniki,
grzejniki, tostery, podgrzewacze, itp.
16. Posiadania sprzętu do ćwiczeń siłowych.
17. Posiadania i korzystania ze sprzętu, który zagraża bezpieczeństwu lub zakłóca porządek
w Internacie.
18. Nieprzestrzegania planu dnia.
19. Samowolnego opuszczania Internatu.
20. Opuszczania pokoju w godzinach ciszy nocnej bez zgody Wychowawcy.
21. Oglądania programów telewizyjnych po godz. 2200 bez zgody Wychowawcy.
22. Wynoszenia poza teren Internatu kluczy od segmentów i pomieszczeń obiektu.
23. Zamykania drzwi na klucz podczas przebywania w pokoju.
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24.
25.
26.
27.
28.

Siadania na parapetach, wychylania się przez okna.
Wynoszenia naczyń ze stołówki szkolnej oraz aneksu kuchennego.
Przechowywania żywności w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Samowolnego dekorowania pokoi mieszkalnych.
Wprowadzania zwierząt.
§ 15

1. Za zgodą Kierownika Internatu / Wychowawcy wychowanek może korzystać w pokoju
z laptopa, konsoli i gier, tabletu i smartfona.
2. Internat nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w pokojach.
§ 16
1. Wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone lub uszkodzone
mienie Internatu oraz mienie współmieszkańców.
2. Mienie zniszczone przez wychowanka podlega naprawie lub odkupieniu przez jego
Rodziców.
3. Wychowanek ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby go odwiedzające.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI SOCJALNO – BYTOWE
§ 17
1. Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie w dwupokojowych segmentach
z łazienkami.
2. Pokoje są dwu -, trzy -, cztero- i pięcioosobowe zlokalizowane na kilku kondygnacjach.
3. W każdym pokoju jest TV i dostęp do WiFi.
4. Internat dysponuje:
a) miejscem dla wychowanka niepełnosprawnego,
b) pokojem dla chorego wychowanka,
c) miejscem do nauki indywidualnej,
d) aneksami kuchennymi służącymi do samodzielnego przygotowywania posiłków,
e) świetlicami do zajęć grupowych,
f) świetlicą z bilardem, X – Boxem,
g) stołówką szkolną,
h) szkolnym zapleczem sportowo – rekreacyjnym, w tym halą sportową i Orlikiem.
5. Placówka stwarza warunki do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego w tym
uczestniczenie w zajęciach kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjno – sportowych
organizowanych na terenie Szkoły oraz Internatu.
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ROZDZIAŁ VI
ZASADY ZAKWATEROWANIA I WYKWATEROWANIA
§ 18
1. Zakwaterowania wychowanków dokonuje Kierownik Internatu / Wychowawca na podstawie
deklaracji kontynuacji zamieszkania w Internacie oraz przyznanych miejsc w procesie
postępowania rekrutacyjnego.
2. Przy zakwaterowaniu wymagana jest obecność Rodzica w celu podpisania kompletu
dokumentów:
a) Oświadczenie Rodzica,
b) Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka,
c) Zgoda na wgląd do dziennika elektronicznego,
d) Zgoda na wykonanie badania kontrolnego alkomatem i użycie narkotestu.
3. Przydzielając miejsce w pokoju bierze się pod uwagę:
a) wiek wychowanka,
b) klasę, do której uczęszcza wychowanek,
c) rodzeństwo wychowanka.
4. W dniu zakwaterowania wychowanek powinien mieć ze sobą:
a) komplet pościeli,
b) koc,
c) pantofle,
d) klapki pod prysznic,
e) przybory toaletowe,
f) ręczniki,
g) lampkę nocną.
5. Od momentu przydzielenia miejsca wychowanek odpowiada za stan segmentu.
6. W trakcie trwania roku szkolnego wychowanek może zostać przeniesiony do innego pokoju.
7. Na czas pobytu w Internacie wychowanek zostaje tymczasowo zameldowany pod adresem
placówki.

§ 19
1. W przypadku planowanego wykwaterowania się wychowanka z Internatu w trakcie trwania
roku szkolnego, Rodzic zobowiązany jest osobiście poinformować Kierownika Internatu
z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, podpisując stosowne oświadczenie.
2. W ostatnim dniu pobytu w Internacie wychowanek rozlicza się ze stanu czystości segmentu
mieszkalnego i jego wyposażenia.
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ROZDZIAŁ VII
OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
§ 20
1. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanka w Internacie ustala Dyrektor
Szkoły w formie zarządzenia.
2. Rodzice zobowiązani są do terminowego regulowania opłat w kwocie i w terminie
określonym w zarządzeniu Dyrektora Szkoły.
3. Wpłat dokonuje się za każdy miesiąc z góry u osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły.
4. W przypadku niekorzystania z wyżywienia wychowanek ma obowiązek zgłoszenia się
do Wychowawcy celem dokonania odpisu do godziny 1200 dnia poprzedzającego.
5. Nadpłaty za całodzienne wyżywienie odliczane są przy wpłacie za kolejny miesiąc.
6. Na pisemną prośbę Rodzica istnieje możliwość zwrotu kosztów za wyżywienie z załączonym
dowodem wpłaty.
7. W przypadku rezygnacji wychowanka z zamieszkania w Internacie istnieje możliwość zwrotu
kosztów za zgłoszone i niewykorzystane dni żywieniowe. Warunkiem uzyskania zwrotu jest
pisemna prośba rodzica do Dyrektora Szkoły wraz z dołączonym dowodem wpłaty.
8. Na pisemną prośbę rodzica Dyrektor Szkoły może zwolnić wychowanka z całości lub części
opłat w danym okresie roku szkolnego.

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
§ 21

Wychowanek ma prawo do:
1. Podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności Internatu.
2. Poszanowania nietykalności i godności osobistej.
3. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań jeżeli nie naruszają one innych praw
członków społeczności Internatu oraz osób trzecich.
4. Do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
5. Równego traktowania bez względu na różnice: rasy, płci, religii, narodowości, przekonań, itp.
6. Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Wychowawców, Samorząd Internatu oraz
inne placówki oświatowe i kulturalne.
7. Udziału w zajęciach pozalekcyjnych, na które Rodzice wyrazili pisemną zgodę.
8. Korzystania z pomocy Wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych i szkolnych.
9. Godziwych warunków socjalno – bytowych umożliwiających przestrzeganie zasad higieny
osobistej, estetyki pomieszczeń i otoczenia placówki.
10. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w Internacie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
11. Całodziennego wyżywienia zgodnego z normami oraz zasadami racjonalnego żywienia.
12. Przebywania na terenie Internatu w czasie zajęć szkolnych w przypadku:
a) choroby / złego samopoczucia po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia
od pielęgniarki szkolnej i poinformowaniu Wychowawcy,
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13.
14.
15.
16.

b) z przyczyn niezależnych od wychowanka związanych ze zmianą organizacji pracy
szkoły.
Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych będąc pod opieką Wychowawcy.
Zwolnienia w czasie nauki własnej w uzasadnionych przypadkach.
Czasu wolnego określonego w Ramowym rozkładzie dnia.
Przyjmowania gości według określonych zasad:
a) odwiedziny odbywają się w czasie wolnym za zgodą Wychowawcy,
b) osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania Wychowawcy dokumentu
tożsamości,
c) wychowanek jest odpowiedzialny za osobę, która go odwiedza,
d) niestosowanie się do powyższych zasad może spowodować zakaz odwiedzin.
§ 22

Wychowanek ma obowiązek:
1. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Internatu.
2. Przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w Internacie:
a) uczestniczenia w próbnych alarmach przeciwpożarowych i przestrzegania procedur
postępowania podczas alarmu,
b) użytkowania zgodnie z instrukcją sprzętu będącego na wyposażeniu Internatu,
c) zgłaszania wypadków oraz sytuacji mogących stanowić zagrożenie,
d) zgłaszania usterek i awarii.
3. Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
4. Dbania o zdrowie swoje i współmieszkańców.
5. Podporządkowania się zaleceniom Kierownika Internatu / Wychowawcy.
6. Dbania o mienie Internatu.
7. Pozostawiania kluczy od swojego pokoju u Wychowawcy.
8. Przestrzegania rozkładu dnia w Internacie.
9. Systematycznego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych zgodnie z planem
zajęć.
10. Systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystania jak najlepiej czasu
i warunków do nauki.
11. Przebywania w swoim pokoju w czasie nauki własnej, przygotowania do ciszy nocnej
i w czasie jej trwania.
12. Utrzymywania porządku i czystości w segmentach i pomieszczeniach Internatu.
13. Wywiązywania się z przydzielonych zadań w ramach dyżurów porządkowych.
14. Aktywnego uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych na rzecz Internatu.
15. Poinformowania Wychowawcy o terminie planowanej praktyki zawodowej.
16. Poinformowania Wychowawcy o uczestnictwie w planowanej wycieczce szkolnej.
17. Poinformowania Wychowawcy o planowanej nieobecności w celu odpisania stawki
żywieniowej na czas jej trwania zgodnie z § 20 pkt. 4.
18. Zgłaszania wyjazdu do domu w ciągu tygodnia lub wyjścia poza Internat w godzinach trwania
nauki własnej potwierdzone przez Rodzica.
19. Zabezpieczenia swoich rzeczy na czas nieobecności w Internacie.
20. Powrotu do Internatu przed jego zamknięciem.
21. Terminowych wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie.
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ROZDZIAŁ IX
NAGRODY I KARY
§ 23
1. W Internacie obowiązuje system nagród i kar zgodny ze Statutem Szkoły.
2. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą
wychowanka.
3. Rodzice oraz wychowawcy w szkole są na bieżąco informowani o zachowaniu wychowanka.
4. W Internacie zachowana jest gradacja nagród i kar adekwatnie do zachowania wychowanka.
5. W przypadku nagannego zachowania wychowanka kary stosowane są z pominięciem ich
gradacji.
6. Przed skreśleniem z listy mieszkańców wychowanek na okres próby może zostać czasowo
zawieszony w prawach mieszkańca Internatu.
7. W okresie zawieszenia w prawach wychowanka nie może on przebywać na terenie Internatu.
8. Wychowanek, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest
zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
§ 24
Nagroda może być przyznana wychowankowi za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Udział w życiu Internatu, pracę w Samorządzie Internatu.
Organizowanie imprez i uroczystości w Internacie.
Pracę na rzecz Internatu.
Reprezentowanie Internatu na zewnątrz.
Pomoc koleżeńską.
Kulturę osobistą w Internacie i poza nim.
Udział w zajęciach pozaszkolnych.
Postawę, która według Wychowawcy zasługuje na wyróżnienie.
§ 25

Nagroda może być udzielona w formie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Punktów dodatnich z zachowania.
Pochwały Wychowawcy na forum grupy.
Pochwały Kierownika Internatu / Dyrektora Szkoły na forum wychowanków.
Listu gratulacyjnego Kierownika Internatu / Dyrektora Szkoły skierowanego do Rodziców.
Nagrody rzeczowej, dyplomu uznania.
Pierwszeństwa wyjazdu na wycieczkę.
Wpisu do kroniki Internatu.
§ 26

Kara może być udzielona wychowankowi za:
1. Nieprzestrzeganie przepisów porządkowych, w tym obowiązujących zakazów na terenie
Internatu.
2. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na terenie Internatu i ppoż. (stwarzanie sytuacji zagrażającej
zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków).
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Niepunktualne wyjście na zajęcia szkolne i ignorowanie pobudki.
Nieuzasadnione przychodzenie na przerwach lekcyjnych do Internatu.
Nieuzasadnione spóźnianie się na zajęcia w Internacie zgodne z ramowym planem dnia.
Niepunktualne powroty do Internatu bez usprawiedliwienia.
Zachowanie naruszające normy współżycia społecznego.
Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego.
Uchylanie się od obowiązku prac społecznie użytecznych na rzecz Szkoły / Internatu
i środowiska.
Naganne zachowanie się na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez Internat
i pozaszkolnych.
Bójki, kradzieże, konflikt z prawem.
Dewastację majątku Szkoły/ Internatu.
Palenie papierosów/e–papierosów, spożywanie alkoholu, posiadanie i używanie środków
odurzających (narkotyki, dopalacze).
Brak zmiennego obuwia.
Wulgarne słownictwo.
Korzystanie z urządzeń multimedialnych podczas zajęć.
Korzystanie z urządzeń multimedialnych w czasie ciszy nocnej.
Zakłócanie nauki własnej i ciszy nocnej.
§ 27

Kara może być udzielona w formie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Punktów ujemnych z zachowania.
Powiadomienia wychowawcy klasy.
Wykonania dodatkowych prac na rzecz Internatu.
Ograniczenia czasu wolnego.
Przeniesienia do innego pokoju.
Upomnienia ustnego Wychowawcy.
Rozmowy ostrzegawczej z Kierownikiem Internatu / Dyrektorem Szkoły.
Pisemnego upomnienia z informacją do Rodziców.
Odwołania z pełnionej funkcji w Samorządzie Internatu.
Czasowego zawieszenia w prawach wychowanka.
Skreślenia z listy mieszkańców.

SKREŚLENIE WYCHOWANKA Z LISTY MIESZKAŃCÓW
§ 28
Wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców przez Dyrektora Szkoły na wniosek
Kierownika Internatu za:
1. Stwarzanie sytuacji zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób w Internacie
i poza nim.
2. Posiadanie, dystrybucję narkotyków, dopalaczy, środków psychotropowych bądź środków
uzależniających.
3. Używanie alkoholu i środków odurzających oraz bycie pod ich wpływem na terenie Internatu
i poza nim.
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4. Naruszenie godności, stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej wobec
kolegów/koleżanek oraz innych osób w Internacie i poza nim.
5. Dopuszczenie się wymuszeń, kradzieży własności kolegów / koleżanek, pracowników szkoły,
bądź mienia Szkoły / Internatu.
6. Fałszowanie dokumentów.
7. Dopuszczenie się umyślnej dewastacji mienia publicznego narażającej Internat na poważne
straty materialne.
§ 29
1. Wychowanek może być skreślony w trybie natychmiastowym bez stosowania gradacji kar
w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.
2. Wychowanek skreślony z listy uczniów Szkoły traci prawo do zamieszkania w Internacie.
§ 30
1. Od decyzji o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców Rodzic może odwołać się
do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
Ustala się regulaminy wewnętrzne Internatu:
1. Procedury i warunki przyjęcia do Internatu.
2. Regulamin wynajmu pokoi w Internacie.
§ 32
Oświadczenia i zgody Rodziców:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczenie Rodzica.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.
Zgoda na wgląd do dziennika elektronicznego.
Zgoda na wykonanie badania kontrolnego alkomatem i użycie narkotestu.
Zgoda na udział w zajęciach pozaszkolnych.
Informacja o odbywaniu praktyki zawodowej.
Informacja o nieobecności wychowanka.
Oświadczenie o rezygnacji z zamieszkania w Internacie.
§ 33

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły w dniu 19 czerwca 2019 r.
§ 34
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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