REGULAMIN INTERNATU ZSO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KOŁOBRZEGU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających
naukę poza miejscem zamieszkania.
2. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu.
Pracą Samorządu Internatu kieruje wybrana przez wychowanków Młodzieżowa
Rada Internatu.
3. Kierownik internatu, oraz wszyscy wychowawcy tworzą Zespół Wychowawczy
Internatu.
II. ZASADY ZAKWATEROWANIA
1. O przydziale miejsca w internacie decyduje Kierownik Internatu zatwierdzając
listę wychowanków przyjętych do internatu, sporządzoną przez wychowawców
Internatu.
2. Lista przyjętych do internatu podawana będzie do ogólnej wiadomości w
miesiącu czerwcu, ostateczna lista w sierpniu.
3. Zakwaterowania wychowanków w pokojach dokonują wychowawcy grup.
4. Przeniesienia wychowanka do innego pokoju dokonać może wyłącznie
wychowawca grupy.
III. PRAWA WYCHOWANKÓW
Wychowanek internatu ma prawo do :
1. Całodziennego wyżywienia zgodnego z ustalonym wyprzedzająco jadłospisem [
z wyłączeniem żywienia dietetycznego ] za odpłatnością równą wysokości kosztów
surowca przeznaczoną na wyżywienie
2. Opieki lekarskiej.
3. Wypoczynku w czasie do tego przeznaczonym.
4. Pomocy wychowawcy w sprawach osobistych.
5. Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej.
6. Poszanowania godności.
7. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
8. Wysłuchania przed udzieleniem mu kary porządkowej i odwołania się od niej.
9. Ochrony prywatności korespondencji.
10. Udziału w pracach kółek, sekcji itp.
11. Wpływania na życie internatu poprzez działalność samorządową.
12. Korzystania ze świetlic i sali rekreacyjnej

13. Przyjmowania gości – pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:
a) osoba wchodząca na teren internatu zobowiązana jest do zgłoszenia się do
dyżurującego wychowawcy i pozostawienia dokumentu tożsamości
b) pobyt osoby obcej nie może zakłócać ustalonego regulaminem porządku
c) przebywanie gości w innych pokojach wychowanków niż zgłoszone możliwe
jest tylko po uzyskania zgody wychowawcy
d) wychowanek przyjmujący gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną
za ewentualne szkody przez nich wyrządzone
e) goście przebywać mogą w internacie od 12.00 do 17.00 od poniedziałku do
czwartku
f) osoby odwiedzające w przypadku nie przestrzegania ustalonych zasad będą
musiały opuścić internat, natomiast osoby odwiedzane mogą zostać pozbawione
prawa przyjmowania gości na czas określony lub nieokreślony
IV. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA
Wychowanek ma obowiązek:
1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej
czas i warunki do nauki.
2. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w
internacie.
3. Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej.
4. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu,
środowiska.
5. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę
wychowawczą.
6. Przestrzegać rozkład dnia w internacie.
7. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu po godzinie 17
8. Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać
o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia.
9. Wychowanek powinien odnosić się z szacunkiem do swych przełożonych, oraz
być uprzejmym dla personelu administracyjnego i gospodarczego.
10. Wychowanków internatu obowiązują również wszystkie bieżące zarządzenia i
polecenia wydane przez kierownictwo i wychowawców internatu a nie ujęte w
niniejszym regulaminie.
11. W przypadku choroby wychowankowie mają obowiązek zgłosić się do
wychowawcy grupy lub wychowawcy dyżurnego.
12. Wychowanek w czasie choroby zakaźnej zobowiązany jest do wyjazdu do
domu
13. Przyjazd do internatu po dniach wolnych powinien nastąpić najpóźniej do
godziny 2200.

14. W przypadku niemożności powrotu z domu do internatu ( np. choroba,
zdarzenie losowe ) należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie
wychowawcę grupy lub kierownictwo internatu.
15. Współmieszkańcy pokoju, których kolega nie powrócił z domu do internatu
mają obowiązek zgłosić wychowawcy grupy jego nieobecność.
16. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp
obowiązujących w internacie oraz znajomość instrukcji p.poż. i planów
ewakuacyjnych znajdujących się na poszczególnych piętrach.
17. Wychowanek powinien czuć się współodpowiedzialny za mienie społeczne,
zgłaszać niezwłocznie kierownikowi internatu lub wychowawcom wszelkie
spostrzeżone uszkodzenia oraz pomagać w wykrywaniu tych którzy celowo lub
bezmyślnie niszczą mienie internatu. Wychowanek również ponosi
odpowiedzialność materialną indywidualnie bądź zbiorowo za zniszczone mienie
internatu.
18. Za przyjęte do swego użytku sprzęty i urządzenia wychowanek odpowiada
materialnie, w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i
niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność materialną ponosi dana grupa
wychowawcza lub mieszkańcy piętra .
19. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są poinformować wychowawcę grupy
o zamiarze wyjazdu z internatu i terminie powrotu. W przypadkach losowych,
zgodę na wyjazd może udzielić kierownik internatu.
20. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do samoobsługi przy utrzymaniu
czystości w pokojach oraz podczas spożywania posiłków w stołówce.
21. Wychowanków obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej.
22. Wychowankowie obowiązani są do przestrzegania zasad higieny otoczenia
poprzez:
a) utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach
internatowych ( pokoje, korytarze, łazienki, sanitariaty itp. ) oraz umiejętne i
oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej,
b) staranne ścielenie tapczanu, przechowywanie w nim wyłącznie pościeli i
bielizny nocnej,
c) dbanie o estetyczny wygląd pokoi, korytarzy i innych pomieszczeń będących w
użytkowaniu grupy,
d) częste wietrzenie pokoi i innych pomieszczeń użytkowych,
e) utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych,
f) przechowywanie żywności, odzieży roboczej itp. w wyznaczonych miejscach,
g) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu.
23. Wszystkich wychowanków internatu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej w
godzinach od 22.00 do 06.00 rano.

24. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie internatu
ustalonego rozkładu dnia.
25. Opłaty za wyżywienie oraz administracyjne w internacie należy wpłacać
regularnie do 10-go dnia miesiąca.
V. WYCHOWANKOM ZABRANIA SIĘ :
1. Używania grzałek, grzejników elektrycznych, opiekaczy, tosterów i kuchenek a
także samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej.
2. Siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na
klatce schodowej.
3. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i
używania narkotyków oraz innych środków odurzających, uprawiania gier
hazardowych oraz używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców
przedmiotów i urządzeń.
4. Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych i pod wpływem innych środków
odurzających
5. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki .
6. Zamykania pokoi na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków w
godzinach 600 - 2200. Poza wymienionymi godzinami salę należy otworzyć na
żądanie dyżurnego wychowawcy bądź kierownika internatu.
7. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt
VI. REGULAMIN WYJŚĆ POZA INTERNAT
1.Każdy wychowanek zamierzający oddalić się poza internat po godzinie 17
zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy oraz odnotować to w „zeszycie
wyjść”.
2. Wyjścia są do godziny 20.
VII. REGULAMIN WYJAZDÓW DO DOMÓW
1. Wychowanek zamierzający wyjechać do domu w innym dniu niż dni wyjazdów
zobowiązany jest zgłosić ten zamiar wychowawcy z wyprzedzeniem i przedstawić
uzasadnienie tego wyjazdu zgodę rodziców
2. Wychowanek zamierzający wyjechać z internatu w innym celu niż wyjazd do
domu zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody rodziców na taki wyjazd
- nie dotyczy wyjazdów organizowanych przez internat i szkołę.
3. Przed przyjazdem grup zorganizowanych do internatu wychowankowie, których
pokoje zostały wyznaczone do zwolnienia, zobowiązani są do dokładnego
posprzątania pokoju oraz przeniesienia swoich rzeczy do depozytu.

VIII. KARY
Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka internatu, czyny chuligańskie,
niszczenie mienia, rażące naruszanie norm moralnych oraz nagminne łamanie
regulaminu internatu - wychowanek może być ukarany:
1. Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy z
powiadomieniem rodziców włącznie.
2. Upomnieniem lub naganą przez kierownika internatu z powiadomieniem
rodziców.
3. Pozbawieniem miejsca w internacie.
Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Kierownik internatu oraz
Rada Wychowawców Internatu .
OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU
PRZYSŁUGUJE KIEROWNICTWU ORAZ KADRZE PEDAGOGICZNEJ
INTERNATU.

