Załącznik 2

Regulamin Internatu
przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym
Podstawa prawna:
1. j.w.
2. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1943
z późniejszymi zmianami);
3. Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
4. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1189).
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późniejszymi zmianami
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi
zmianami);
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych

statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz. 466) z późniejszymi zmianami;
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie

w sprawie bezpieczeństwa i higieny
i placówkach (Dz. U. Nr 161 poz. 968);

w

publicznych

i

niepublicznych

szkołach

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 13 listopada 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1872)
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt
ich dzieci w tych placówkach;

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606),

w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania;
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 491)
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2020 poz. 2301)
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ROZDZIAŁ I
Ogólne informacje o internacie
Nazwa i siedziba placówki
1. Internat jest publiczną placówką przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkól im. Jana Koszczyca-

Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
2. Internat jest placówką koedukacyjną.
3. Siedzibą placówki jest budynek mieszczący się w Kazimierzu Dolnym przy ul. Nadwiślańskiej 9.
4. Na pieczęciach, stemplach i tablicy urzędowej używana jest pełna nazwa placówki: Zespół Szkół im.

Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
5. Organem prowadzącym jest Powiat Puławski.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II
§2
Cele i zadania internatu
1. Celem działalności Internatu jest:
1) Zapewnienie opieki wychowawczej uczniom Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza

w Kazimierzu Dolnym w okresie kształcenia uczącym się poza miejscem zamieszkania;
2) Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
3) Integracja wychowanków z różnych krajów Europy;
4) Wspomaganie wychowawczą rolę rodziny.
2. Do zadań Internatu należy:
1) Zapewnienie całodobowej opieki, zakwaterowanie i wyżywienie;
2) Zapewnienie właściwych warunków do nauki i wypoczynku oraz w miarę możliwości do rozwijania

zainteresowań;
3) Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych;
4) Stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki;
5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wyrabianie u młodzieży nawyków dbania

o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę osobistą i psychiczną;
6) Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac gospodarczo –porządkowych;
7) Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności;
8) Przeciwdziałanie i zapobieganie przejawom niedostosowania społecznego;
9) Kształtowanie prawidłowych postaw wobec problemów współczesnego świata, tolerancji wobec

innych ludzi.
3. Sposób wykonywania zadań wymienionych w ustępie § 2.2:
1) Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
2) Zapewnienie w internacie:
a) pokoi mieszkalnych wyposażonych w meble,
b) świetlic wyposażonych w sprzęt RTV,
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c) łazienek,
d) pomieszczeń socjalnych,
e) sanitariatów,
f) jadalni,
g) sal przeznaczonych do nauki,
3) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanka;
4) Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
5) Współpraca z dyrekcją szkoły, z wychowawcami szkolnymi, psychologiem szkolnym;
6) Współpraca z organami ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku

publicznego (policja, prokuratura, kurator sądowy);
7) Utrzymywanie kontaktów z instytucjami pomocowymi (GOPS, TPD, MOPS, PCK, poradnie

uzależnień);
8) Realizacja programów profilaktycznych.
4. Współpraca z rodzicami realizowana jest w formie:
1)

Ogólnych zebrań z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną, gdzie rodzice mają prawo:
a) być zapoznani z założeniami planów opiekuńczo – wychowawczych,
b) zgłaszania swoich propozycji i zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania placówki,

2)

Spotkań indywidualnych, kontaktów telefonicznych, wymiany korespondencji;

3)

Rodzice mają obowiązek regularnego i terminowego uiszczania opłat za zakwaterowanie
i wyżywienie. Wysokość opłaty za zakwaterowanie ustala organ prowadzący;

4)

Współpraca ze szkołą realizowana jest w formie:
a) udziału w radach pedagogicznych Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca - Witkiewicza

w Kazimierzu Dolnym,
b) cykliczne kontrolowanie dziennika lekcyjnego wychowanków,
c) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, psychologiem szkolnym,
d) kontakt z nauczycielami uczącymi danego wychowanka.

ROZDZIAŁ III
§3
Organy internatu
1. Organami internatu są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym;
2) Kierownik internatu;
3) Zespół wychowawców internatu;
4) Samorząd wychowanków Internatu.
2. Kierownik internatu:
1) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, reprezentuje internat na zewnątrz;
2) dostosowuje warunki internatu do panujących warunków pandemicznych;
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3) jest bezpośrednim przełożonym

zespołu pracowników pedagogicznych, administracyjnych

i obsługi zatrudnionych w internacie;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny;
5) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania prozdrowotne;
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jego kompetencji;
7) dokonuje podziału wychowanków na grupy wychowawcze i przydziela poszczególnym grupom

wychowawców;
8) współpracuje z radą pedagogiczną, dyrektorem szkoły, rodzicami, samorządem internatu;
9) wspólnie z wychowawcami i samorządem internatu opracowuje regulaminy wewnętrzne zgodne

ze statutem szkoły;
10) rozpatruje podania wychowanków o przyznanie miejsca w internacie;
11) jest odpowiedzialny za wychowawczy poziom placówki, zapewnienie pomocy wychowankom

w realizacji ich zadań i zapewnienie odpowiednich warunków bhp, ppoż;
12) rozstrzyga wszystkie wnioski i projekty dotyczące życia mieszkańców internatu, które złożył na jego

ręce zarząd internatu, wydaje opinię ustną lub pisemną;
13) umożliwia rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz internatu;
14) kontrolowanie wnoszenia opłat za czesne i wyżywienie przez wychowanków.
3. Zespół wychowawców internatu:
1) W skład zespołu wchodzą wszyscy wychowawcy zatrudnieni w internacie;
2) W zebraniach zespołu wychowawców mogą także brać udział osoby zaproszone przez jej

przewodniczącego. Przewodniczącym zespołu jest kierownik internatu, który prowadzi i przygotowuje
zebrania, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania;
3) Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie
w związku z podsumowaniem pracy opiekuńczo-wychowawczej, po zakończeniu rocznych zajęć
szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb;
4) Kierownik przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
internatu;
5) Zespół wychowawców internatu w szczególności zajmuje się:
a) określeniem zasad współdziałania ze szkołą i innymi placówkami,
b) podejmowaniem uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
c) wykonywaniem zadań wynikających z potrzeb placówki,
d) dbaniem o zabezpieczenie potrzeb bytowych wychowanków,
e) wykonywaniem prac zleconych przez kierownika internatu i dyrektora szkoły,
f) realizowaniem zadań wynikających z planów pracy,
g) dbaniem o przydzielone grupy wychowawcze,
h) pomocą wychowankom w nauce,
i) pomocą wychowankom w sferze osobistej w miarę swoich kompetencji,
j) kontrolą postępów w nauce wychowanków należących do grupy wychowawczej,
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k) kontrolą prac porządkowych wychowanków,
l) kontrolą mienia internackiego. przestrzeganiem wychowanków przed ewentualnymi kosztami

zniszczeń,
m) rozstrzyganiem sporów między wychowankami,
n) dbaniem o przestrzeganie przepisów bhp oraz p.poż. przez wychowanków,
o) dbaniem o przestrzeganie przepisów wynikających z sytuacji pandemicznej,
p) rozliczaniem płatności wychowanków za czesne i wyżywienie. prowadzenie listy płatności,
q) sporządzanie raportów.
6) Zespół wychowawców uprawniony jest do opracowania regulaminu i wprowadzania w nim zmian;
7) Zebrania zespołu są protokołowane.
8) Wychowawcy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu zespołu,

które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także wychowawców
i innych pracowników internatu;
9) Zespół wychowawców internatu współpracuje z radą pedagogiczną szkoły;
10) Zespół

wychowawców zobowiązany jest zasięgnąć opinii młodzieży, w szczególności
w następujących sprawach:
a) ustalenia aktualnych priorytetów w zakresie realizacji potrzeb opiekuńczo – wychowawczych
i rozwojowych młodzieży,
b) wyrażenia opinii dotyczących wychowanków (samorząd internatu ma obowiązek przygotować
opinię w formie pisemnej dotyczącą danego wychowanka),
c) w sprawie ustalania i wprowadzania zmian w obowiązujących regulaminach placówki.

4. Samorząd wychowanków internatu.
1) Samorząd

tworzą wszyscy wychowankowie internatu a młodzież poszczególnych grup
wychowawczych tworzy samorząd grup;

2) Zarząd internatu współdziała w tworzeniu właściwej atmosfery życia internackiego, pilnuje

poszanowania sprzętu internackiego;
3) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany w głosowaniu

równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim przez ogół wychowanków. Organy internatu
są jedynymi reprezentantami ogółu mieszkańców;
4) Samorząd uprawniony jest do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi placówki

wniosków i opinii we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw wychowanków, takich jak:
a) prawo do organizacji życia w placówce umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między

obowiązkami szkolnymi, obowiązkami samoobsługowym,
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

zajęciami

wychowawczymi,

b) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniem z kierownikiem,
c) prawo redagowania i wydawania gazety internackiej, gazetki ściennej oraz tworzenia materiałów

na stronę szkoły,
d) prawo udziału w ustalaniu i zmienianiu przepisów wewnętrznych regulujących zasady współżycia

w placówce;
5) W czasie pobytu wychowanków w placówce zebrania samorządu internatu odbywają się

przynajmniej dwa razy w semestrze;
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6) Skład zarządu internatu może być w ciągu roku wymieniany i uzupełniany;
7) Zarząd samorządu internatu jest zobowiązany do informowania wychowanków o ich prawach

i obowiązkach związanych z pobytem w internacie;
8) Zarząd samorządu internatu zobowiązany jest do obrony praw i godności indywidualnych

wychowanków i grup wychowanków, a także na życzenie indywidualnych wychowanków lub grupy
wychowawczej – do reprezentowania ich wobec dyrektora szkoły;
9) Zasady wyboru zarządu samorządu internatu:
a) wybory odbywają tajnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów,
b) wybory odbywają się w ostatnim, tygodniu września,
c) wybory organizuje i nadzoruje dyżurujący wychowawca upoważniony przez kierownika,
d) aby stwierdzić ważność wyborów musi w nich wziąć udział 2/3 mieszkańców internatu,
e) kandydaci do zarządu internatu muszą być przedstawieni mieszkańcom minimum tydzień przed

terminem wyborów,
f) kandydaci powinni przedstawić swoje hasła wyborcze, skonstruować krótki program wyborczy,
g) wybory są organizowane przez komisję wyborczą powołaną przez wychowawcę organizującego

i nadzorującego wybory.
5. Obowiązkiem opiekuna samorządu wychowanków jest:
1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji;
2) czuwanie nad zgodnym z prawem szkolnym działaniem samorządu, w tym również w zakresie

gospodarowania jego funduszem;
3) informowanie o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących wychowanków;
4) inspirowanie wychowawców do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności;
5) przekazywanie kierownikowi oraz zespołowi wychowawców inicjatyw samorządu;
6) uczestnictwo w ocenie pracy samorządu dokonywanej przez kierownika internatu i zespół

wychowawców;
7) stanowisko opiekuna samorządu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

ROZDZIAŁ IV
§4
Organizacja internatu
1. Organizacja internatu.
1) Internat realizuje swoje zadania przez cały rok szkolny od poniedziałku do niedzieli, z przerwą

na okres ferii letnich i zimowych;
2) praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych;
3) liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa kierownik internatu w uzgodnieniu

z dyrektorem szkoły oraz organem prowadzącym, jednak liczba wychowanków w jednej grupie
wychowawczej nie może przekraczać 35 osób;
4) dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba wychowanków wynosi do 20, w tym

do 5 wychowanków niepełnosprawnych;
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5) podziału

wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje kierownik w porozumieniu
z wychowawcami, z możliwością dawania wychowankom prawa doboru osób w pokojach
mieszkalnych;

6) za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca, który organizuje w niej

pracę opiekuńczo – wychowawczą w oparciu o plan pracy opracowany przy współpracy
wychowanków uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania;
7) czas pracy z grupą wychowawczą nie powinien przekraczać 49 godzin zegarowych w tygodniu;
8) terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają

przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego;
9) arkusz organizacyjny internatu zatwierdza na każdy rok organ prowadzący i organ sprawujący nadzór

pedagogiczny;
10) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji kierownik placówki ustala tygodniowy rozkład

zajęć określający organizację stałych obowiązkowych i obowiązków dodatkowych zajęć opiekuńczo –
wychowawczych z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy;
11) w internacie zatrudnia się pracowników: pedagogicznych – wychowawców oraz pracowników

obsługi;
12) w internacie zorganizowana jest opieka w porze nocnej, sprawuje ją opiekun nocny;
13) zasady zatrudniania pracowników internatu regulują odrębne przepisy;
14) opiekę pielęgniarską nad wychowankami sprawuje pielęgniarka szkolna;
15) opiekę lekarską młodzież otrzymuje u lekarzy pierwszego kontaktu, cudzoziemcy zapisani

są do Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu Dolnym;
2. Organizacja zajęć dla wychowanków.
1) zadania statutowe placówki realizowane są w oparciu o opracowany i przyjęty przez radę

pedagogiczną system zintegrowanych działań diagnostycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
2) system, o którym mowa w ust.1 obejmuje:
a) naukę własną wychowanka (odrabianie zajęć domowych),
b) zajęcia wychowawcze, samorządowe, samoobsługowe i opiekuńcze,
c) zajęcia kulturotwórcze, zespoły zainteresowań,
d) pracę na rzecz placówki i środowiska,
e) doraźne zajęcia specjalistyczne o charakterze psychokorekcyjnym i socjoterapeutycznym wg potrzeb

młodzieży
3) Internat zapewnia swoim wychowankom udział w zajęciach kulturotwórczych, wspomagających

rozwój intelektualno-moralny i psychofizyczny młodzieży według ich indywidualnych zainteresowań.
Zajęcia te odbywają się na ogół poza grupą wychowawczą i prowadzone są w systemie sekcji
zainteresowań.
4) Internat organizuje pracę wychowanków na rzecz internatu i środowiska lokalnego.
5) praca młodzieży na rzecz internatu ma charakter stałych czynności usługowych i samoobsługowych.

Polega głównie na utrzymaniu pomieszczeń grupy w należytym stanie higieniczno-sanitarnym oraz
czynności doraźnych związanych z obsługą porządkową stołówki i współudziale w obowiązkach
wychowawcy dyżurnego.
6) udział wychowanków w pracy na rzecz placówki jest obowiązkowy.

7

7) Internat zapewnia swym wychowankom całodobową opiekę. Służy temu celowi system stałych

dyżurów wychowawczych.
8) obowiązki wychowawców dyżurnych oraz zakres ich kompetencji i odpowiedzialności określają

oddzielne przepisy.
ROZDZIAŁ V
§5
Warunki pobytu w internacie
1. Dla realizacji celów statutowych internat posiada:
1) 28 sypialni (2,3.4,5 osobowych z węzłem sanitarnym) – uwzględnione zostały izolatki. Sypialnie

zapewniają każdemu wychowankowi stałe i osobne miejsce do odpoczynku, spania, przechowywania
przedmiotów osobistego użytku;
2) 2

pomieszczenia przeznaczone na naukę własną wychowanków, do prowadzenia zajęć
wychowawczych, specjalistycznych i rekreacyjnych;

3) 2 pomieszczenia socjalne;
4) stołówkę;
5) salę konferencyjną;
6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze:
a) 2 pokoje wychowawcze,
b) 2 magazyny gospodarcze.
2. Internat organizuje żywienie wychowanków wg norm żywieniowych.
3. Wychowanek w momencie rozpoczynania mieszkania w internacie jest zobowiązany wpłacić kaucję

w ustalonym przez kierownika wymiarze pokrywającą ewentualne naruszenia mienia internatu. Kaucja
podlega zwrotowi w czerwcu danego roku szkolnego, po wcześniejszym dokładnym sprawdzeniu
pokoju zamieszkanego przez danego wychowanka.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) młodzieży niepełnoletniej przebywającej w internacie bądź pełnoletni

osobiście wnoszą opłaty za posiłki oraz zakwaterowanie.
5. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w internacie ustala organ prowadzący.
6. Opłaty, o których mowa w pkt.3 nie mogą przekraczać łącznie 25 % wysokości przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z
późn. zm.2)) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
7. Opłaty, o których mowa w pkt. 3, wnosi się z góry do 10. dnia każdego miesiąca.
8. Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty, o których mowa

w pkt 3, należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.
9. Dyrektor może zwolnić wychowanka w całości lub w części opłat za wyżywienie i zakwaterowanie.
10. Internat zapewnia wychowankom bezpieczeństwo poprzez:
1) całodobową opiekę wychowawczą;
2) szkolenie pracowników internatu w zakresie stosowania przepisów bhp i przeciwpożarowych;

8

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na ogólnych spotkaniach z wychowankami oraz w grupach

wychowawczych;
4) stały kontakt z instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa tj. policją, strażą pożarną,

strażą miejską;
5) współpracę z psychologiem szkolnym, poradnią uzależnień, pielęgniarkami szkolnymi, poradnią

zdrowia psychicznego.
11. W czasie dni wolnych od pracy opiekuńczo-wychowawczej (ferie, przerwy świąteczne, weekendy) oraz

w ciągu roku szkolnego, w miarę posiadanych wolnych miejsc, internat może prowadzić działalność
zewnętrzną w zakresie najmu pokoi.
ROZDZIAŁ VI
§6
Zadania związane z zachowaniem bezpieczeństwa
1.

Każdy wychowawca odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej
jego opiece wychowanków.

2.

Wychowawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły lub kierownika
internatu, o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć wychowawczych.

3.

Odpowiedzialność za wychowanków podczas wycieczek, wyjazdów ponosi kierownik wraz
z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa „Regulamin wycieczek”.

4.

Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne są zobowiązani do:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa wychowanków podczas tych zajęć;
2) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia;
3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu

dyrektorowi szkoły, kierownikowi internatu lub kierownikowi gospodarczemu;
4) kontroli obecności wychowanków w godzinach porannych, o 16:00 podczas rozpoczęcia nauki własnej,

a także około godziny 21:30 przed zakończeniem dyżuru popołudniowego;
5) wychowawca ma obowiązek niezwłocznego reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność

wychowanka. Należy poinformować kierownika internatu oraz rodziców podopiecznego.
5. Internat

zapewnia indywidualną opiekę medyczną nad wychowankami w porozumieniu
z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym.

6. Wychowankom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc

i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki:
1) pomoc dydaktyczną dla wychowanków wykazujących trudności w nauce z w/w przyczyn określoną

w zadaniach opiekuńczych internatu;
2) pomoc psychologiczną.
7. Zapewnienie wychowankom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami

patologii społecznej odbywa się przez rozmowy z psychologiem, podejmowanie tych problemów
w pracy z grupą wychowawczą.
8. O wpuszczeniu osoby spoza internatu do budynku internatu decyduje dyrektor szkoły, kierownik

internatu, wychowawca internatu lub opiekun nocny. W przypadku występowania zagrożenia
epidemiologicznego wszelkie odwiedziny osób spoza internatu są zabronione.
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ROZDZIAŁ VII
§7
Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Internat Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym wspiera wychowanków
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, zapewnia wychowankom pomoc
psychologiczno-pedagogiczną w zakresie kompetencji wychowawców i psychologa.
1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana wychowankowi w Internacie Zespołu Szkół im. Jana

Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym polega na:
1) rozpoznawaniu czynników środowiskowych i potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb

wychowanka i umożliwieniu ich zaspakajania;
2) rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;
3) wspieraniu wychowanka z wybitnymi uzdolnieniami;
4) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
5) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia wśród wychowanków;
7) wspomaganiu rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków i wychowawców w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych;
8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych i kryzysowych;
9) pomocy psychologiczno- pedagogicznej w internacie udzielają wychowankom wychowawcy grup

wychowawczych we współpracy z Zespołem Wychowawczym oraz psycholog szkolny.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w internacie jest udzielana z inicjatywy:
1) wychowanka;
2) rodziców (prawnych opiekunów);
3) kierownika internatu;
4) wychowawcy grupy wychowawczej.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w internacie jest udzielana w trakcie bieżącej pracy

z wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli – wychowawców. W internacie pomoc
psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest wychowankom szczególności w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
3) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne;
4) zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery

zawodowej;
6) porad i konsultacji;
7) warsztatów.
4. Wychowawca grupy wychowawczej:
1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom z jego grupy;
2) we współpracy z Zespołem Wychowawczym opracowuje propozycje form pomocy psychologiczno –

pedagogicznej dla danego wychowanka.
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5. Objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną wychowanka nie posiadającego opinii lub orzeczenia

wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną:
1) w przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne

wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, rodzic (prawny opiekun wychowanka)
lub wychowanek pełnoletni informuje o tym wychowawcę grupy wychowawczej;
2) w przypadku gdy potrzebę pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgłasza wychowanek

niepełnoletni wychowawca grupy wychowawczej zawiadamia jego rodziców (prawnych opiekunów);
3) wychowawca grupy wychowawczej informuje kierownika internatu o potrzebie objęcia wychowanka

pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną może być również udzielona

z inicjatywy kierownika internatu;
5) kierownik internatu informuje przewodniczącego Zespołu Wychowawczego

o potrzebie objęcia

wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
6) Zespół Wychowawczy we współpracy z wychowawcą grupy wychowanka, proponuje formy i sposoby

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
7) wychowawcy grup wychowawczych realizują zaakceptowane formy pomocy psychologiczno

pedagogicznej.
6. Objęcie wychowanka posiadającego opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

pomocą psychologiczno - pedagogiczną:
1) rodzic (prawny opiekun) wychowanka lub wychowanek pełnoletni dostarcza opinię wychowawcy

grupy wychowawczej;
2) wychowawca grupy wychowawczej zapoznaje się z treścią opinii i wspólnie z Zespołem

Wychowawczym opracowuje formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w oparciu o zalecenia zawarte w opinii.
7. Objęcie wychowanka posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną

pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
1) rodzic (prawny opiekun) wychowanka niepełnoletniego lub wychowanek pełnoletni dostarcza

orzeczenie wychowawcy grupy, który zapoznaje się z jego treścią i informuje kierownika internatu,
2) zespół wychowawczy z udziałem wychowawcy grupy dokonuje wielospecjalistycznej oceny

funkcjonowania wychowanka i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program EdukacyjnoTerapeutyczny.
9. W

ramach organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej internat współpracuje
z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc wychowankom.
ROZDZIAŁ VIII
§8
Zasady rekrutacji wychowanków do Internatu

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym określa Regulamin rekrutacji.
ROZDZIAŁ IX
§9
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Prawa i obowiązki wychowanków. Rodzaje nagród i konsekwencji
1. Prawa wychowanków określa Statut Szkoły. Ponadto, w przypadku wychowanków internatu, wynikają

one z zadań placówki.
2. Zgodnie z nimi wychowanek ma prawo do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo – wychowawczym;
2) godziwych warunków socjalno-bytowych:
a) zakwaterowania w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z ustaloną normą - na jedno miejsce

w internacie przypada 5 m2 powierzchni mieszkalnej; pomieszczenia te powinny być przygotowane
do nauki i wypoczynku,
b) całodziennego wyżywienia zgodnego z normami oraz zasadami racjonalnego żywienia,
c) dostępu do pomieszczeń socjalnych.
3) należytych warunków sanitarno-higienicznych, umożliwiających przestrzeganie zasad higieny

osobistej, estetyki pomieszczeń i otoczenia placówki, przy czym:
a) pomieszczenia mieszkalne sprzątają sami wychowankowie,
b) pomieszczenia ogólnodostępne sprząta personel,
4) opieki

medycznej, której na terenie internatu udziela pielęgniarka szkolna w dniach
i godzinach swojego dyżuru w szkole;

5) opieki wychowawczej podczas pobytu w internacie;
6) korzystanie z sali cichej nauki oraz sali gimnastycznej szkoły pod opieką wychowawcy;
7) korzystanie z poradnictwa psychologicznego;
8) podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności internackiej;
9) poszanowania nietykalności i godności osobistej;
10) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych członków

społeczności internatu lub osób trzecich.
2. Wszyscy wychowankowie są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów

politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia
lub jakiekolwiek inne.
3. W zakresie nauki własnej Internat umożliwia wychowankom:
1) korzystanie z wszelkich form samopomocy koleżeńskiej;
2) korzystanie z pomocy wychowawców.
4. Nauka odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym lub w pokojach mieszkalnych.
5. Wychowanek ma prawo do czasu wolnego od obowiązków. Czas ten przypada w stałej, określonej

rozkładem
dnia
porze,
tj.
bezpośrednio
po
lekcjach
do
godziny
16:00,
od godziny 18:30 do godziny 20:00 w porze jesienno-zimowej, od godziny 18:30 do godziny 20:30
w porze wiosenno-letniej. Od godziny 20:00 do godziny 7:00 ma obowiązek przebywać w Internacie.
Uczniowie odbywające praktyki mogą opuszczać internat o godzinie 6:00 (obowiązek wpisania
do Zeszytu Wyjść).
6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00. Za samowolne opuszczenie internatu wychowanek podlega

karze, o której mowa w Rozdziale Nagrody i Kary.
7. Powrót po godzinie 21:30 możliwy jest tylko w związku z przedsięwzięciami realizowanymi przez

szkołę.
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8. Mieszkaniec Internatu ma prawo do przyjmowania gości w godzinach nienaruszających porządku dnia.

Ograniczenie
to
nie
dotyczy
spotkań
z
rodzicami
i
opiekunami
z zastrzeżeniem ciszy nocnej.. W czasie zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny
w internacie są zabronione. (Wytyczne do organizacji opieki w czasie pandemii w bursach
i internatach) Osoba odwiedzająca wychowanka zobowiązana jest do wpisu w rejestrze gości.
9. Mieszkaniec Internatu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby odwiedzające

jak również za nieprzestrzeganie przez nie postanowień Regulaminu Internatu.
10. Mieszkaniec Internatu ma prawo do posiadania w zajmowanym pokoju własnych sprzętów

i urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, RTV, telefonów komórkowych
i innych dóbr materialnych wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pracownicy Internatu nie ponoszą
odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone przedmioty / dobra materialne.
11. W

Internacie ze względów bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania
i używania w pokojach sprzętu elektrycznego takiego jak: kuchenki elektryczne
i mikrofalowe.

12. Wychowanek może również korzystać z ogólnodostępnej lodówki znajdującej się w aneksie

kuchennym Internatu według zasad określonych w regulaminie jej użytkowania.
13. Wychowanek ma prawo ubiegać się o pozwolenie na pracę weekendową musi mieć przynajmniej

półroczny staż mieszkania w internacie, nie może mieć negatywnych uwag dotyczących zachowania
zarówno w szkole, jak i w internacie, oceny wychowanka nie mogą budzić zastrzeżeń. Wychowanek
zobowiązany jest podać dane pracodawcy, otrzymać zgodę wychowawcy klasy, kierownika internatu
oraz dyrektora szkoły.
§ 10
Obowiązki
Obowiązki wychowanka mieszkającego w Internacie szczegółowo określa harmonogram dnia i Regulamin.
Wynikają one z celu pobytu wychowanka w Internacie, jakim jest pobieranie nauki, zadań Internatu, a także
z konieczności stałej troski o stan, mienie czy też wyposażenie placówki, mającej służyć wielu pokoleniom
uczniowskim.
1. Każdy mieszkaniec Internatu ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Regulaminu Internatu;
2) przestrzegania przepisów BHP i p.poż;
3) uczestniczenia w próbnych alarmach przeciwpożarowych przeprowadzanych na terenie Internatu

oraz przestrzegania procedury postępowania podczas alarmu związanego z zagrożeniem pożarowym,
stanowiącej odrębny dokument;
4) utrzymywania

porządku w pokojach, pomieszczeniach ogólnodostępnych, na korytarzach,
w łazienkach oraz w stołówce Internatu;

5) należytego dbania o higienę osobistą;
6) pozostawiania przed wyjściem do szkoły pokoju w należytym porządku;
7) godnego i kulturalnego zachowania się w Internacie i poza nim;
8) podporządkowania się zaleceniom Kierownika Internatu, wychowawców oraz ustaleniom SI;
9) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, przeciwstawiania się przejawom
brutalności i wulgarności;
10) troszczenia się o mienie Internatu i jego estetyczny wygląd;
11) stosowania się do ustalonego harmonogramu dnia i tygodnia;
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12) przygotowania się i wychodzenia do szkoły w czasie umożliwiającym punktualne rozpoczęcie zajęć

edukacyjnych;
13) przychodzenia na posiłki w czasie ich wydawania;
14) należytego wykorzystywania czasu na naukę własną;
15) uczestniczenia w uroczystościach i spotkaniach organizowanych w Internacie zgodnie z Rocznym

Planem Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej;
16) regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z miejsce w Internacie.
2. W szczególności, mieszkaniec Internatu zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień określających zasady opuszczania i powracania do Internatu;
2) respektowania pory przeznaczonej na sen i zachowywania ciszy nocnej;
3) przebywania w swoim pokoju w godzinach ciszy nocnej i wieczornego sprawdzania obecności;
4) schludnego i właściwego ubioru.
3. Wychowanek Internatu jest zobowiązany do sumiennego wypełniania powinności szkolnych,

a w szczególności do:
1) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne; dopuszcza się na przebywanie wychowanka

w Internacie w czasie zajęć szkolnych wyłącznie w przypadku:
a) złego samopoczucia, dolegliwości zdrowotnych, choroby,
b) późniejszego rozpoczęcia zajęć szkolnych niż o godzinie 8:00,
c) korzystania z ITUs (Indywidualnego Toku Uczenia się) z powodu przygotowywania się do olimpiad

i konkursów,
d) uczestniczenia w zawodach sportowych / imprezach / uroczystościach organizowanych poza szkołą,
e) z przyczyn niezależnych od wychowanka, a związanych ze zmianą organizacji pracy szkoły,
f) sytuacji doraźnego zwolnienia z lekcji lub zajęć w ciągu dnia przez pielęgniarkę szkolną,

wychowawcę klasy bądź dyrektora;
2) dbania o podręczniki, zeszyty i przybory szkolne oraz utrzymania ich w porządku;
3) zgłaszania wychowawcy trudności w nauce, korzystania z jego pomocy, z pomocy innych

wychowawców lub z samopomocy koleżeńskiej;
4) brania udziału w zajęciach wspomagających realizowanie programów nauczania i wychowania;
5) dbania o estetykę pokoi mieszkalnych oraz innych ogólnodostępnych pomieszczeń Internatu.
4. Każdy wychowanek Internatu ponosi indywidualną odpowiedzialność materialną za zawinione szkody

w wyglądzie i wyposażeniu pokoju mieszkalnego oraz pomieszczeń służących do użytku wspólnego.
Koszty potrącane są z kaucji, którą wychowanek wnosi na początku każdego roku szkolnego.
5. Wychowanek Internatu może poprawiać estetykę i wygląd swojego pokoju wyłącznie po uzyskaniu

zgody Kierownika Internatu.
6. Wychowankowie mają obowiązek wykonywania poleceń wychowawców.
7. Każdy wychowanek Internatu jest zobowiązany do stałej troski o własne zdrowie i życie i dlatego

powinien:
1) szczególnie dbać o porządek i czystość w pokojach mieszkalnych oraz higienę osobistą;
2) ubierać się stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych,
3) wymieniać pościel raz w miesiącu,
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4) codziennie, regularnie spożywać posiłki w stołówce Internatu
8. Wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczone mienie, w ostatnim miesiącu

pobytu w internacie zdaje czysty pokój – zatwierdzony przez kierownika internatu.
§ 11
1. Na terenie internatu obowiązuje w szczególności zakaz:
1) wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych,

e-papierosów i tabaki; znalezione wyroby ulegają zabezpieczeniu, a następnie komisyjnemu
zniszczeniu;
2) wnoszenia,

posiadania, rozprowadzania i spożywania alkoholu; znaleziony alkohol ulega
zabezpieczeniu, a następnie komisyjnemu zniszczeniu;

3) przebywania na terenie Internatu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków

odurzających, substancji psychotropowych, wziewnych lub substancji podobnie działających. Jeśli
wychowane po raz pierwszy spożyje alkohol lub inne środki odurzające jest zmuszony do czasowego
opuszczenia internatu na okres od dwóch do czterech tygodni. Po powrocie uczestniczy w zajęciach
profilaktycznych. Jeśli incydent powtórzy się wychowanek zostaje usunięty z internatu bez prawa
powrotu;
4) wnoszenia, posiadania, przyjmowania oraz rozprowadzania jakichkolwiek środków odurzających,

środków psychotropowych oraz substancji dopingujących (np. dopalaczy, środków anabolicznych,
itp.), a także wszelkich substancji o podobnym działaniu;
5) wnoszenia, posiadania, przechowywania wszelkich narzędzi i przedmiotów niebezpiecznych;
6) dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących;
7) posiadania i przetrzymywania jakichkolwiek zwierząt;
8) posiadania (przechowywania) w pokojach mieszkalnych różnego rodzaju substancji niebezpiecznych,

w tym odczynników chemicznych;
9) pozostawiania bez dozoru ładowarek i zasilaczy włączonych do sieci pod nieobecność mieszkańców

pokoju;
10) palenia kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia;
11) manipulowania przy przewodach elektrycznych, instalacji wodociągowej oraz hydrantach;
12) korzystania z natrysków podczas ciszy nocnej (tj. w godzinach od 22:00 do 6:00);
13) nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców oraz pracowników Internatu,

nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z wychowawcami na telefony komórkowe lub
używania innych urządzeń służących do rejestracji dźwięku lub obrazu oraz umieszczania takich zdjęć
i nagrań w Internecie, a także upowszechniania ich w inny sposób osoby nagranej lub
sfotografowanej;
14) kradzieży lub przywłaszczania czasowego mienia innych osób;
15) niszczenia mienia Internatu;
16) naklejania bezpośrednio na szafy, ściany i drzwi elementów dekoracyjnych;
17) samowolnego zmieniania pokoju zamieszkania oraz przenoszenia mebli, sprzętu i innych rzeczy

powierzonych w użytkowanie, jak również wystawiania ich na korytarz;
18) zamykania się w pokojach mieszkalnych;
19) pozostawiania otwartych pokoi podczas nieobecności wychowanka w Internacie;
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20) samowolnego dorabiania kluczy do pokojów mieszkalnych;
21) pozostawiania otwartych pokoi mieszkalnych, gdy nikt w nich nie przebywa, zwłaszcza w weekendy;
22) przywłaszczania rzeczy innych wychowanków, gości lub pracowników Internatu;
23) obrażania, poniżania i okazywania braku szacunku wobec współmieszkańców oraz pracowników

Internatu;
24) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych wychowanków;
25) przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w godzinach toalety porannej oraz w czasie

przygotowań do ciszy nocnej (po godz. 21:00);
26) bardzo głośnego słuchania muzyki, słuchania muzyki w czasie nauki;
27) uprawiania gier hazardowych;
28) wynoszenia ze stołówki naczyń i nakryć stołowych;
29) siadania na parapetach okiennych i wychylania się z okien;
30) wyrzucania przez okiennice jakichkolwiek przedmiotów.
2. O naruszeniu przez wychowanka Regulaminu Internatu informuje się niezwłocznie rodziców

wychowanka przez dziennik elektroniczny bądź telefonicznie. O odbytej rozmowie dokonuje się wpisu
w dokumentacji wychowawczej.
3. Powrót wychowanka do Internatu z domu rodzinnego powinien następować w dzień poprzedzający

rozpoczęcie zajęć edukacyjnych.
4. Podczas pobytu w Internacie w dniach wolnych od zajęć szkolnych wychowanek ma obowiązek

stosować się do harmonogramu dnia.
5. Wychowanek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyjechać do domu w dniach zajęć

szkolnych, jednakże musi ten fakt zgłosić wychowawcy, i odnotować swój wyjazd w zeszycie rejestru
wyjazdów i przyjazdów.
6. Za samowolne wyjścia w godzinach nocnych i powroty po wyznaczonej godzinie wychowanek podlega

jednej z kar wymienionych w rozdziale: Nagrody i Kary.
7. Wychowanek, u którego lekarz stwierdzi jednostkę chorobową jest zobowiązany do opuszczania

internatu bądź pozostawania w izolacji.
8. Wyjazd wychowanka z powodów zdrowotnych wymaga uprzedniego powiadomienia o takim zamiarze

wychowawcy Internatu. W przypadku, gdy stan zdrowia wychowanka uniemożliwia jego samodzielną
podróż, rodzic lub inna osoba przez niego upoważniona ma obowiązek niezwłocznego odebrania
wychowanka z Internatu. Wychowawca udaje się z wychowankiem do lekarza wyłącznie w nagłych
wypadkach.
§ 12
Nagrody i kary
1. Wychowankowie wyróżniający się pracą na rzecz grupy i Internatu oraz w nauce mogą być wyróżnieni:
1) pochwałą ustną wychowawcy grupy na forum grupy lub całej społeczności internackiej;
2) pochwałą Kierownika Internatu wobec mieszkańców placówki;
3) dyplomem lub nagrodą rzeczową;
4) listem pochwalnym skierowanym do rodziców oraz wychowawcy klasy;
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5) nagrodą Kierownika Internatu przyznawaną na koniec roku szkolnego na wniosek zespołu

wychowawców;
6) nagrodą Dyrektora Szkoły, o którą wnioskuje Kierownik Internatu.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Internatu, a w szczególności za naruszenie zasad

współżycia społecznego oraz niewywiązywanie się z obowiązków, wychowanek może być ukarany
jedną z następujących kar:
1) upomnieniem ustnym lub pisemnym wychowawcy grupy,
2) naganą wychowawcy grupy,
3) upomnieniem kierownika Internatu,
4) naganą kierownika Internatu

z ostrzeżeniem o możliwości relegowania z Internatu –
z powiadomieniem szkolnego wychowawcy oraz jego rodziców,

5) tymczasowym zawieszeniem prawa do korzystania z miejsca w Internacie,
6) relegowaniem z Internatu bez prawa przyjęcia w kolejnych latach nauki
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane

w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą wychowanka.
4. Decyzję w przedmiocie kar, o których mowa wyżej podejmuje Kierownik Internatu konsultując się

z zespołem wychowawców. Decyzja podejmowana jest po wysłuchaniu wyjaśnień wychowanka,
zawiadamiając na piśmie o wymierzonej karze wychowanka jego rodziców oraz dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ X
§ 13
Ramowy plan pracy – rozkład dnia w ciągu tygodnia roboczego
7:00 – pobudka
7:00 - 7:30 – toaleta poranna, sprzątanie w pokoju, wietrzenie, ścielenie łóżek
7:30 - 8:00 – śniadanie
8:00 - 15:00 POBYT W SZKOLE ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI, OBIAD
15:00 - 17:00 – czas wolny (wyjścia, zajęcia pozalekcyjne, spotkania, odwiedziny gości, zakupy)
17:00 - 18:00 – czas do dyspozycji wychowawcy (zajęcia zorganizowane wg terminarza internatu)
18:00 - 18:30 – kolacja
18:30 - 20:30 – nauka własna
20:30 - 21:30 – czas wolny do dyspozycji wychowawcy
21:30 -22:00 – przygotowanie do snu, toaleta wieczorna, sprawdzenie obecności wychowanków w pokojach
22:00 - 6:00 – cisza nocna

Ramowy plan pracy – rozkład dnia w ciągu weekendu
8:00 – pobudka
8:00-9:00 – toaleta poranna
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9:00 – śniadanie
9:30-10:30 – porządki w pokojach
10:30-14:30 – czas wolny do dyspozycji wychowanków
14:30 – obiad
15:00 – 18:00 – zajęcia tematyczne dla chętnych
18:00 – kolacja
18:30-21:00 ( powrót do internatu 20:30 czas wiosenno-letni lub 20:00 czas jesienno- zimowy) – czas
wolny, zajęcia z wychowawcami
21:00 – 22:00 – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu
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