Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych
w Rakowicach Wielkich
I.

Podstawy prawne wydania regulaminu.

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:
1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. nr 1991 nr 95 poz. 425
ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 26.01.1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 ze
zm.).
4. Statut Szkoły.

II.

Postanowienia ogólne.

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającą w ramach Zespołu
Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich, przeznaczoną dla
uczniów tejże szkoły.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki
dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.
3. Mieszkańcy internatu zobowiązani są znać i przestrzegać regulamin internatu, a
także zapoznać z jego treścią swoich rodziców lub opiekunów.
4. Mieszkańcy internatu ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.
5. Przestrzeganie regulaminu nadzorują: kierownictwo internatu, wychowawcy
oraz Młodzieżowa Rada Internatu.

III. Cele i zadania internatu
1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia z dala od miejsca zamieszkania i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki.
3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez Zespół Wychowawców w poszczególnych grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków
i przygotowanie ich do dorosłego życia, z uwzględnieniem poszanowania prawa,
godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości, akceptacji wobec innych oraz twórczej aktywności.

Do zadań internatu w szczególności należy:
1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i pełnego wyżywienia;
2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno–higienicznych;
3. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
4. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych
imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych;
5. Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan
zdrowia;
6. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo-gospodarczych;
7. Rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej;
8. Zapewnienie warunków do korzystania z podręcznej biblioteki, Internetu, urządzeń świetlicowych, dostępnych programów telewizyjnych oraz innych udogodnień socjalnych.

IV. Organizacja internatu
1. Pracą w Internacie kieruje Kierownik Internatu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.
2. W razie swojej nieobecności kierownik wyznacza osobę bądź osoby zastępujące
go w określonych obowiązkach i uprawnieniach.
3. Zespół Wychowawczy tworzą pracownicy pedagogiczni. Rada Wychowawcza
jest organem powołanym do opracowania planu pracy i programów działania
oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych, a także
dokonywania analizy działalności opiekuńczo wychowawczej i formułowania
wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.
4. Przewodniczącym Zespołu Wychowawczego jest Kierownik, członkami wychowawcy.
5. Rada Wychowawcza spotyka się na naradach zwoływanych przez Kierownika
Internatu, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem lub na wniosek co
najmniej 1/3 pracowników pedagogicznych.
6. Zespół Wychowawców ma prawo do dokonywania analizy działalności opiekuńczo wychowawczej oraz formułowania wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu. Ustalenia zespołu są udokumentowane w zeszytach raportów i przekazów.
7. Wychowawcy mają prawo do uczestniczenia z wychowawcą klasy w ustalaniu
oceny z zachowania.
8. Wychowawcy mają prawo do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach organów szkoły rozpatrujących sprawy wychowanków z przydzielonej sobie grupy.
9. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny
plan pracy.

10. Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych w poszczególnych grupach zatwierdza
kierownik internatu.
11. Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 18:00. W uzasadnionych okolicznościach
grupa młodzieży może przebywać w internacie poza standardowym czasem pod
opieką wychowawcy po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora ZSE-T.
12. Podstawową komórkę organizacyjną internatu stanowi grupa wychowawcza.
13. Mieszkańcy internatu podzieleni są na grupy wychowawcze z uwzględnieniem
wieku, klas i płci. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 45 osób.
14. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca bezpośrednio prowadzący grupę lub pełniący dyżur główny.
15. Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu są członkowie Młodzieżowej
Rady Internatu (dalej także jako „MRI”).
16. Pracami samorządu internatu kieruje Młodzieżowa Rada Internatu, która składa
się z Zarządu MRI i przewodniczących samorządów grup. Pracami MRI kieruje
3- osobowy Zarząd wybrany w corocznych demokratycznych wyborach.
17. Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawuje jeden z wychowawców wybrany przez wychowanków w corocznych demokratycznych wyborach.
18. Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawiać kierownictwu internatu, dyrektorowi szkoły, Zespołowi Wychowawców internatu oraz Radzie Pedagogicznej
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących
podstawowych praw i obowiązków mieszkańców internatu.
19. Młodzieżowa Rada Internatu zobowiązana jest do współuczestnictwa w realizacji zadań określonych przez regulamin internatu.
20. Prośbę o zezwolenie przyjazdu do internatu w niedzielę należy składać jednorazowo do 20 września na bieżący rok szkolny.
21. Postanowienia ogólne stołówki oraz zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określa Regulamin Stołówki Szkolnej ZSET w Rakowicach Wielkich.

22.Do zadań MRI w szczególności należy:
a. koordynowanie samorządowej działalności wychowanków i wszelkich
prac podejmowanych przez członków grup wychowawczych,
b. organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnointernackim,
c. reprezentowanie ogółu wychowanków i przedstawianie ich potrzeb na terenie internatu,
d. ustalenie na początku roku szkolnego minimalnej liczby godzin na dyżur
łącznikowy dla każdego mieszkańca i monitorowanie jego wykonania.
23. Zasady wybierania i działania organów MRI określa regulamin uchwalony
przez mieszkańców internatu.
24. Kadencja MRI wynosi 1 rok.
25. W internacie mogą działać organizacje młodzieżowe i społeczne. Zgodę na ich
działalność wydaje dyrektor szkoły. Zadania tych organizacji określają ich statuty.

26. Część zasad pobytu w internacie regulują przepisy porządkowe opracowane doraźnie według potrzeb na każdy rok szkolny przez kierownictwo i wychowawców internatu oraz MRI. Stanowią one integralną część regulaminu internatu i są
wywieszone na tablicach ogłoszeń.
27. Kierownik Internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych pokoi do kwaterowania w czasie weekendu, ferii lub wakacji w związku
z wynajmem miejsc noclegowych zorganizowanym grupom bądź w innych uzasadnionych przypadkach.
28. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków.
29. Wewnętrzne funkcjonowanie Internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok szkolny przez Kierownika Internatu, opiniowane przez MRI,
Zespół Wychowawczy i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.
30. W Internacie obowiązuje następujący porządek dnia:
od 6.30 – pobudka
7.00 – 7.30 – śniadanie
8.00 – 13.00 – zajęcia szkolne
10.00-13.00 – internat jest zamknięty dla uczniów ze względu na prace porządkowe
13.00 – 15.30 – obiad
15.00 – 16.00 – czas wolny
16.00-18.30 – nauka własna
18.30 – 19.00 – kolacja
19.00-21.00/21.20 – zajęcia w grupach lub czas wolny (do godziny 20.00 można
przebywać poza terenem szkoły)
21.00/21.20 -22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej
22.00 – 6.00 – cisza nocna

V.

Wychowankowie

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń ZSE-T w Rakowicach
Wielkich.
2. Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń wraz z rodzicami lub opiekunami
prawnymi na warunkach określonych przez dyrektora szkoły. Wzór podania jest
załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Wychowanek ma prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych,
we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie oraz do
opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed formami
przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności.
2. Zakwaterowania, pod warunkiem wniesienia w kasie szkoły odpłatności za pobyt
i wyżywienie z góry tj. w ostatni dzień roboczy poprzedzający miesiąc, w którym
Uczeń będzie mieszkał w internacie.

3. Respektowania, jeśli nie kolidują z tym ważne powody, przez wychowawców
jego wyboru współlokatorów.
4. Urządzenia pokoju w sposób jemu i jego współmieszkańcom odpowiadający,
z zachowaniem zasad estetyki, umiaru oraz standardu wyposażenia obowiązującego w całym internacie, po uzyskaniu akceptacji wychowawcy;
5. Uzyskania od wychowawcy pisemnego potwierdzenia wykonania prac społecznych na rzecz internatu w celu uzyskania punktów wpływających na szkolną
ocenę z zachowania;
6. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zespół Wychowawczy (zeszyty wpisów, zasady
korzystania).
7. Swobody uczenia się o każdej porze, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
lub do godziny 23.00 po uzyskaniu zgody wychowawcy pełniącego dyżur nocny.
8. Zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bloczki żywieniowe po złożeniu podania
zgodnie z właściwą procedurą.
9. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie, a także w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach kulturalnych,
sportowych, turystycznych i technicznych w środowisku.
10. Współuczestnictwa poprzez przedstawicielstwa samorządowe w decydowaniu o
sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu,
11. Przyjmowania gości na terenie internatu - za wiedzą wychowawcy i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych (w czasie wolnym, tj. 13.0016.00, 18.30-20.00);
12. Poza terenem szkoły można przebywać do godziny 20.00, a na terenie szkoły do
21.00 w okresie zimowym, a do godziny 21.20 w okresie letnim, po wcześniejszym wypisaniu się na liście wyjść i otrzymaniu zgody wychowawcy.
13. Zwolnienia z obecności na nauce własnej w przypadku: uzyskania średniej ocen
powyżej 4,0 w minionym semestrze w ZSE-T, uczestnictwa w zajęcia zorganizowane przez szkołę, odbywania prac na rzecz szkoły, uczestnictwa w kursach
oraz osobiste zwolnienie ucznia przez rodzica (np. SMS)
14. Przebywania w internacie w czasie zajęć szkolnych po uzyskaniu i przedstawieniu pisemnej zgody rodzica, wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora szkoły.
15. Opieki zdrowotnej pielęgniarki szkolnej w godzinach jej urzędowania w internacie.

Wychowanek ma obowiązek:
1. Wykonywać polecenia kierownictwa, wychowawcy i personelu technicznego;
2. Wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
3. Wychodzić punktualnie na zajęcia lekcyjne i systematycznie w nich uczestniczyć.
4. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz współmieszkańców.
5. W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt dyżurującemu wychowawcy.

Uczestniczyć w zebraniach grupy i mieszkańców internatu.
Uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska.
Terminowego regulowania zobowiązań za wyżywienie i pobyt w internacie;
Pełnić rzetelnie dyżury porządkowe (łącznikowe, stołówkowe, świetlicowe,
związane ze zbiórką śmieci i inne zlecone przez wychowawców lub kierownika).
10. Wykonywać prace użyteczne na rzecz internatu;
11. Uczestniczyć w imprezach o charakterze integracyjnym organizowanych w internacie pod kierunkiem i opieką wychowawców;
12. Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy z internatu oraz powroty do niego w ciągu całego tygodnia;
13. Odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w
szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów;
14. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu;
15. Uczyć się w czasie przeznaczonym na naukę własną.
16. Nie zakłócać współmieszkańcom spokoju podczas nauki własnej i zachować ciszę w godzinach nocnych od 22:00 do 06:30;
17. Regularnie korzystać z posiłków serwowanych w stołówce.
18. Nie korzystać ze sprzętu audiowizualnego i elektronicznego po godzinie 22:00.
19. Być przygotowanym do ciszy nocnej przed godziną 22:00 (pościelone łóżka,
przebranie w strój nocny, wieczorna toaleta);
20. Przestrzegać postanowień przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny
i przeciwpożarowych oraz stosować się do ramowego porządku dnia;
21. Zgłaszać zauważone usterki i awarie urządzeń elektrycznych oraz wodnokanalizacyjnych, szczególnie te, które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców;
22. Zgłaszać kierownikowi internatu bądź wychowawcy zauważone przypadki kradzieży i niszczenia sprzętu;
23. Utrzymywać czystość i porządek w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach
przeznaczonych do użytku ogólnego i w otoczeniu zewnętrznym;
24. Przestrzegać zasad dbałości o środowisko (ochrony środowiska, niezaśmiecania
terenów zielonych, niepozostawiania żywności na parapetach);
25. Przestrzegać zasad segregacji śmieci zgodnie z wytycznymi kierownika internatu
26. Oszczędzać i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę;
27. Dbać o higienę osobistą;
28. Zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności
wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne, zamknąć okna i drzwi;
29. Pozostawić pokój w należytym stanie przed wyjazdem na wakacje lub wyprowadzką.
30. Używać mebli zgodnie z ich przeznaczeniem, nie łączyć łóżek;
31. Korzystać z obuwia zmiennego podczas przebywania w pokojach;
32. Szanować powierzony sprzęt w pokojach i w pomieszczeniach ogólnych, a w
przypadku jego zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź wymiany;
33. Wartość szkody określana jest według cen rynkowych obowiązujących w dniu
wydania decyzji obciążającej;
34. Termin i sposób naprawienia szkody określa Kierownik Internatu;
35. Posiadać własny klucz (w razie zagubienia uczeń ponosi koszt wymiany zamka),
który oddaje podczas wyprowadzki z internatu.
6.
7.
8.
9.

Młodzieży internatu zakazuje się:
1. Spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki;
2. Palenia tytoniu w internacie (dotyczy to papierosów tradycyjnych, e-papierosów,
glo, iqos lub innych wyrobów tytoniowych);
3. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków
odurzających, a także przebywania na terenie internatu pod wpływem narkotyków lub dopalaczy;
4. Przywłaszczania cudzego mienia, w tym internackiego;
5. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy
oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych;
6. Manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych;
7. Siadania na parapetach i wychylania się z okna;
8. Używania w pokojach sprzętu elektrycznego zagrażającego bezpieczeństwu
(piecyki, grzałki, itp.);
9. Posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych (np. petard);
10. Wynoszenia posiłków i naczyń ze stołówki;
11. Zamykania pokoi, jeżeli przebywa w nich ktoś z mieszkańców;
12. Przebywania bez zgody wychowawcy chłopcom na bloku żeńskim, dziewczętom
na bloku męskim w godzinach 20:00-13.00 (zgodę taką można uzyskać tylko
w szczególnych i uzasadnionych przypadkach);
13. Kąpieli w żwirowni w Rakowicach Wielkich oraz innych lokalnych akwenach;
14. Samowolnych wyjść poza internat i teren szkoły;
15. Samowolnego wyjazdu do domu w ciągu tygodnia;
16. Przebywania poza swoim blokiem po godzinie 21.00/ 21.20;
17. Samowolnego opuszczania bloku lub pomieszczeń służących do nauki wspólnej
(świetlica) w godzinach 16.00-18.30, kiedy obowiązuje nauka własna;
18. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych nieedukacyjnych (w tym sportowych), które odbywają się podczas nauki własnej osobom z zagrożeniem ocenami niedostatecznymi;
19. Zakłócania ciszy nocnej 22.00-6.30 (nie dotyczy ćwiczeń klas mundurowych za zgodą wychowawcy) i głośnego zachowania przeszkadzającego innym w nauce w godzinach 16.00-18.30.;
20. Kąpieli w godzinach 22:00-06:00;
21. Samowolnego pozbywania się mebli, przenoszenia sprzętów internackich między pokojami bez zgody wychowawcy;
22. Używania wulgarnego słownictwa, a także obraźliwych słów wobec innych;
23. Przetrzymywania zwierząt na terenie Internatu;
24. Spania w nie swoim pokoju;

VI. Nagrody i kary
Wychowankom szczególnie wyróżniającym się mogą być przyznane następujące formy nagród:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pochwała wychowawcy;
Pochwała kierownika internatu;
Nagroda rzeczowa;
List pochwalny do rodziców;
Pochwała dyrektora szkoły;
Dyplomy uznania dla wychowanka;
Dodatkowe punkty wpływające na semestralną lub końcową ocenę zachowania;
Inne zatwierdzone przez Zespół Wychowawczy internatu;

Nagroda może być przyznana za:
Pracę społeczną na rzecz internatu;
Wykonanie dodatkowych zadań;
Wzorowe sprawowanie i właściwy stosunek do nauki;
Pomoc w organizacji imprez integracyjnych, artystycznych, udział w aktywnych
formach spędzania czasu w internacie;
5. Wysoką kulturę osobistą;
6. Pomoc koleżeńską;
7. Inne zatwierdzone przez Zespół Wychowawczy internatu.
1.
2.
3.
4.

W przypadku rażącego naruszania zasad współżycia w internacie i
przepisów porządkowych wychowanek może zostać ukarany:
Karą porządkową;
Ostrzeżeniem ze strony wychowawcy;
Naganą kierownika internatu;
Usunięciem z internatu decyzją dyrektora szkoły na wniosek kierownika internatu;
5. Odpowiedzialnością finansową.
6. Pracami dodatkowymi na rzecz internatu.
7. Karą przewidzianą w statucie ZSE-T udzielaną przez dyrektora szkoły.
1.
2.
3.
4.

Kary są odnotowywane w dokumentacji internatu.
Informacja o nieprzestrzeganiu regulaminu jest niezwłocznie przekazywana rodzicom lub opiekunom prawnym w formie pisemnej.

Procedury postępowania w przypadkach konkretnego naruszenia
regulaminu:
1. Za spożywanie, wnoszenie i przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie internatu
wychowanek poniesie następującą karę:
• pierwszy raz- pozbawienie miejsca w internacie na jeden miesiąc
• drugi raz- pozbawienie miejsca w internacie do końca roku szkolnego i
warunkowy powrót w następnym
• trzeci raz- pozbawienie miejsca w internacie do końca edukacji.
2. Za palenie w pomieszczeniach internatu papierosów oraz ich substytutów w postaci e-papierosów, glo, iqos lub innych wyrobów tytoniowych - pozbawienie
miejsca w internacie na jeden miesiąc – przy pierwszym zlekceważeniu zakazu
na okres:
• 1 tygodnia od dnia przewinienia. A przy każdym następnym odpowiednio:
• 1 miesiąc od dnia przewinienia
• 3 miesiące od przewinienia
• do końca roku szkolnego
• bezpowrotnie
3. Za używanie, wnoszenie i przebywanie pod wpływem środków odurzających na
terenie internatu wychowanek musi natychmiast opuścić internat pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego; zostaje relegowany na miesiąc z internatu; jego
powrót uwarunkowany jest okazaniem:
• zaświadczenia o negatywnym badaniu na obecność środków odurzających,
• potwierdzeniu wizyty w ośrodku Monar,
• podjęciu leczenia w przypadku uzależnienia.
Jeżeli posiadanie środków odurzających narusza przepisy karne, w tym kodeks
karny lub ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawa
zostaje przekazana policji.
4. Za udowodnioną kradzież wychowanek zostaje pozbawiony miejsca w internacie
do końca edukacji, a sprawa zostaje przekazana na Komisję Dyscyplinarną.
5. Za ucieczkę* z internatu uczeń może być relegowany na miesiąc z internatu.
6. Za poważne naruszenie dóbr osobistych innego mieszkańca internatu (jak np.
pobicie, obrażanie, ośmieszanie, nękanie psychiczne) uczeń może być relegowany na miesiąc z internatu i skierowany na komisję dyscyplinarną w szkole.
7. W przypadku rażącego łamania obowiązków wynikających z regulaminu przez
wychowanka zostanie on pozbawiony miejsca w internacie na co najmniej jeden
miesiąc.
8. Wychowanek, który przyjedzie do internatu i opuści w miesiącu 10 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych, będzie pozbawiony miejsca w internacie na
okres 1 miesiąca.
9. Za niewywiązanie się dyżurnych z porannych obowiązków, otrzymują tydzień
dyżuru karnego.
10. Pozostanie w pokoju w czasie trwania lekcji bez zgody wychowawcy skutkuje:

• naganą kierownika- za pierwszy raz
• pozbawieniem miejsca w inte5nacie na 1 tydzień- za drugi raz, itd.
11. Za brak wpisu na porannej liście wyjść do szkoły uczeń jest zobowiązany do
odrobienia 2 godziny dyżuru na łączniku.
12. Za notoryczny** bałagan w pokoju uczeń będzie relegowany na 1 tydzień z internatu.
13. W przypadku rażącego braku higieny, która utrudnia funkcjonowanie współlokatorom danego Ucznia oraz braku porządku wokół osobistej przestrzeni skutkuje w kolejności:
• upomnieniem wychowawcy
• naganą kierownika
• pozbawieniem miejsca w internacie
* za ucieczkę uznaje się samowolne opuszczenie internatu i pozostawanie poza jego
terenem po godzinie 22:00, przy braku wiedzy i zgody ze strony rodzica lub opiekuna
prawnego i wychowawcy w internacie.
** co najmniej trzykrotne zwrócenie uwagi przez wychowawcę na bałagan w pokoju
przy braku reakcji pozytywnej ze strony ucznia.

VII. Pracownicy Internatu
W internacie są zatrudnieni:
1. Pracownicy pedagogiczni;
2. Pracownicy administracji i obsługi.
Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają odpowiednio: Karta Nauczyciela, regulamin pracy oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków.

Wychowawca ma prawo:
1. Wejść do pokoju wychowanka na podstawie posiadania własnego klucza podczas jego nieobecności w celu zabezpieczenia pokoju przed ewentualną awarią
(zamknięcie okien, wyłączenie wtyczek z kontaktów, itp.), a także przekazania
klucza konserwatorowi szkolnemu w celu usunięcia awarii zgłoszonej przez
ucznia;
2. Ustalić z grupą, którą bezpośrednio się opiekuje zasady dotyczące funkcjonowania grupy, rozplanować dyżury, rozdysponować prace, zarządzić dyżury porządkowe, zlecać zadania poszczególnym wychowankom lub całej grupie w ciągu
całego roku szkolnego, nagradzać wychowanków, organizować zajęcia fakultatywne i obowiązkowe w grupie, zwoływać zebrania;

3. Informować rodziców lub opiekunów, dyrektora szkoły, kierownika internatu,
wychowawcę szkolnego o istotnych kwestiach dotyczących ucznia, szczególnie
jeśli jego zdrowie i bezpieczeństwo mogą być zagrożone.
4. W przypadku podejrzenia o spożycie przez Ucznia alkoholu, zbadania jego trzeźwości alkomatem w sposób nieuchybiający przepisom prawa
5. W przypadku podejrzenia o przyjmowanie przez Ucznia substancji niedozwolonych w tym narkotyków, zbadania ich obecności narkotestem w sposób nieuchybiający przepisom prawa.
6. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o posiadanie substancji psychoaktywnych, alkoholu lub domniemania kradzieży wychowanek celem przeszukania
przez wychowawcę, kierownika, rodzica, dyrektora szkoły zobowiązuje się do
dobrowolnego udostępnienia rzeczy będących w jego posiadaniu. W przypadku
odmowy, zachowania wychowanków budzące podejrzenie popełnienia czynów
zabronionych będą bezwzględnie zgłaszane policji.

VIII. Dokumentacja pracy
Internat prowadzi następującą dokumentację:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Roczny plan pracy internatu;
Dzienniki zajęć wychowawczych;
Księgę meldunkową wychowanków;
Zeszyty wyjść i wyjazdów wychowanków;
Zeszyt raportów i przekazów;
Tygodniowy harmonogram czasu pracy wychowawców;
Zeszyt godzin prac polowych i na rzecz internatu;
Stronę społecznościową na Facebooku;
Zeszyt uczniowskich dyżurów wspomagających pełnionych na łączniku głównym;
10. Zeszyty korzystania z sali do gry bilard oraz z rowerów i innych sprzętów.

