REGULAMIN INTERNATU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół w Wojewodzinie.
2. Działalność wychowawcza organizowana przez internat służy wszechstronnemu rozwijaniu
osobowości wychowanków, pogłębianiu wiedzy z zakresu kultury, współżycia
społecznego i organizacji pracy.
3. Władzę w internacie sprawują: Kierownik internatu, Rada Pedagogiczna, Młodzieżowa
Rada Internatu, Wychowawca grupy.
4. Całokształtem życia w internacie kieruje MRI pod opieką Kierownika internatu.
5. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień MRI oraz do
podporządkowania się regulaminowi pracy MRI.
6. Regulamin pracy MRI określa formy i zakres współzawodnictwa wewnątrzinternackiego.
7. Weryfikacja i ocena postanowień regulaminowych dokonywana jest na początku września
każdego roku szkolnego i, w razie zaistnienia takiej potrzeby, na końcu każdego semestru.
8. O dokonanych zmianach w regulaminie powinna być poinformowana młodzież.

§ 2 WARUNKI PRZYJĘCIA DO INTERNATU
1. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
w Wojewodzinie.
2. Mieszkańcami internatu nie mogą być wychowankowie, którym udowodniono: kradzież,
stan nietrzeźwości, nagminne opuszczanie internatu bez wiedzy wychowawcy, naruszenie
postanowień regulaminu.
3. Wychowanek, który chce zostać skreślony z listy mieszkańców internatu, dwa tygodnie
wcześniej musi złożyć pisemne podanie do kierownika internatu.

§ 3 PRAWA WYCHOWANKÓW
1. Reprezentowanie internatu na forum szkoły i poza nią.
2. Pełnienie funkcji we wszelkich młodzieżowych organach przedstawicielskich.
3. Organizowanie sobie różnych form rozrywki: dyskotek, urodzin, imienin
( za zgodą wychowawcy).
4. Ocenianie siebie i innych.
5. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
6. Przedstawianie swoich problemów wychowawcy, MRI i żądanie uzyskania pomocy.
7. Odwoływanie się od decyzji wychowawcy do MRI, a za jej pośrednictwem do Rady
Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły.
8. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie internatu.
9. Korzystanie z własnego sprzętu komputerowego odbywać się może na ściśle określonych
zasadach:
a) Rodzice muszą wyrazić na to zgodę i przyjąć do wiadomości, że internat nie bierze
odpowiedzialności materialnej za jego zniszczenie, czy kradzież,
b) wychowankowie klas pierwszych mogą korzystać z własnego sprzętu po
zakończeniu I semestru ocenami pozytywnymi,
c) starsi wychowankowie mogą korzystać od początku roku szkolnego, ale jeśli po
I semestrze pojawią się oceny negatywne, zakaz korzystania będzie obowiązywał do
momentu poprawy tych ocen,
d) przed wyjściem do szkoły oraz w czasie ciszy nocnej korzystanie jest zabronione,

e) podczas nauki własnej wychowanek może pracować z komputerem za zgodą
wychowawcy w miejscu przez Niego wskazanym,
f) na polecenie wychowawcy wychowanek ma obowiązek pokazania zawartości
dysku,
g) odwiedzanie stron pornograficznych jest zakazane,
h) łamanie zasad regulaminu stwierdzone przez wychowawcę skutkować będzie
nakazem wywiezienia sprzętu na czas przez Niego określony.
10. Otrzymanie opieki lekarskiej.
11. Samodzielne regulowanie czasu nauki własnej przy średniej ocen powyżej 4,0.
12. Korzystanie z różnych form pomocy w nauce.

§4

OBOWIĄZKI

1. Dbanie o honor i dobre imię internatu.
2. Przestrzeganie regulaminu, porządku dnia, stosowanie się do zaleceń wychowawcy
oraz innych osób upoważnionych do pracy z młodzieżą.
3. Kulturalne zachowywanie się wobec przełożonych i kolegów.
4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego ( zakaz wszczynania bójek i awantur ),
szanowanie własnego zdrowia.
5. Dbanie o higienę osobistą.
6. Uiszczanie opłat za wyżywienie i pobyt w internacie do 15. każdego miesiąca.
7. Dbanie o czystość oddanych mu do dyspozycji pomieszczeń oraz o ich estetyczny wygląd.
9. Pełnienie dyżurów: na portierni, w stołówce, na kondygnacji, w pokojach mieszkalnych.
10. Usuwanie szkód przez siebie wyrządzonych.
11. Zmienianie obuwia.
12. Poprawa ocen niedostatecznych za I półrocze do 15 marca.

§5
1.
2.
3.
4.
5.

NAGRODY

List pochwalny do rodziców .
Nagrody rzeczowe za uczestnictwo w konkursach, wysoką średnią.
Pozytywna uwaga w dzienniku szkolnym ( dodatkowe punkty z zachowania).
Pochwała wychowawcy wobec grupy, na apelu.
Pochwała kierownika internatu.

§6

KARY

1. Upomnienie wychowawcy.
2. Nagana wychowawcy wobec grupy.
3. Nagana kierownika na apelu z pisemnym powiadomieniem rodziców.
4. Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania.
5. Negatywna uwaga w dzienniku szkolnym.
6. Wydalenie z internatu.
O wymiarze kary decyduje zarząd grupy, wychowawca, MRI, Rada Pedagogiczna.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie spory nierozstrzygnięte na forum internatu są rozpatrywane na forum szkoły.

