REGULAMIN INTERNATU ZSE-M

Internat w czasie nauki szkolnej zastępuje swym wychowankom ich dom
rodzinny, więc jego zadaniem jest należyte zabezpieczenie niezbędnych
warunków do życia, nauki, pracy, wypoczynku, do rozwoju umysłowego,
fizycznego i kulturalnego każdego wychowanka.
Jak w dobrze zorganizowanym domu, tak i w internacie wszyscy
członkowie jego społeczności korzystają z określonych praw i mają określone
obowiązki, stosują zasady, zwyczaje, obyczaje i normy regulujące prawidłowe
współżycie i współdziałanie.

Do podstawowych praw wychowanka należy:

-

korzystanie z określonych przepisami (i aktualnymi możliwościami)
warunków lokalowych, higieniczno-sanitarnych i bhp,

-

bezpłatnej opieki lekarskiej (po godzinie 19.00 – Pogotowie Ratunkowe, Izba
Przyjęć w szpitalu miejskim),

-

z odpłatnego całodziennego wyżywienia,

-

z opieki opiekuńczo-wychowawczej i pomocy dydaktycznej wychowawców,

-

wszelkich innych środków będących w dyspozycji internatu, a niezbędnych
do życia, nauki i rekreacji,

-

uczestniczyć

we

wszystkich

formach

życia

i

działalności

zespołu

wychowanków, rozwijać własną osobowość i zainteresowania,
- wyrażać swój krytyczny, ale uzasadniony pogląd na wszelkie problemy
funkcjonowania internatu i angażować się we wszystkie działania
usprawniające i ulepszające pracę internatu w sensie materialnym
i społecznym.

Do podstawowych obowiązków wychowanka należy:
- zakwaterowanie się w internacie najpóźniej do 01 września,
-

w przypadku zdarzeń losowych wychowanek (rodzice, opiekunowie prawni)
informuje kierownika (wychowawcę) lub administrację internatu najpóźniej
do dwóch dni począwszy od 01 września o zaistniałym zdarzeniu. Brak takiej
informacji powoduje skreślenie z listy mieszkańców.,

-

przestrzegać ustaleń dziennego rozkładu zajęć w internacie (w szczególności
nauki własnej oraz ciszy nocnej od godz. 22.00 – 6.00),

-

zgłaszanie wszelkich wyjść z odnotowaniem w raporcie, - wyjścia są możliwe
za pisemną zgodą rodzica, wychowawcy lub kierownika internatu,
wychowanek ma obowiązek powrócić do internatu do godziny 20.00,
w wyjątkowych sytuacjach (np. treningi) do 21.00,

-

po gospodarsku korzystać z materialnych zasobów internatu: pomieszczeń
i sprzętu oraz urządzeń – utrzymywać w estetyce i czystości, a o większych
awaryjnych

uszkodzeniach

informować

wychowawców,

pracowników

obsługowych, oraz kierownika internatu,
-

przestrzegać

ustalonych zasad

bhp, przepisów

przeciw-pożarowych,

sanitarnych oraz innych,
-

zgłosić wszystkie zwroty żywieniowe w przypadku nieobecności w internacie
do godziny 9.00 dnia poprzedzającego (w przeciwnym przypadku uczeń
ponosi całkowite koszty żywienia),

-

zgłaszać fakt zaistnienia choroby, oraz związanych z tym zwrotów
żywieniowych,

- wykazywać wymaganą troskę o mienie własne i kolegów,
- w każdym tygodniu przed wyjazdem do domu należy umyć podłogę
i posprzątać pokój (pokój należy zdać wychowawcy),
-

poważnie traktować naukę w szkole i na praktyce, starając się w miarę
swoich możliwości osiągać jak najlepsze wyniki,

-

rzetelnie pełnić dyżur porządkowy,

-

pozostawiać klucz od pokoju w gabinecie wychowawców,

-

zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności
wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć
okna i drzwi,

-

w razie konieczności opuścić i przygotować pokój na weekend w celu
zakwaterowania innych osób,

-

uczestniczyć w pracach społeczno-użytecznych dla potrzeb szkoły, internatu
oraz środowiska,

-

dążyć do zgodnego i harmonijnego współżycia w grupie, uwzględniając
podstawowe zasady kulturalnego życia na co dzień,

- darzyć pełnym zaufaniem i należytym szacunkiem swych wychowawców
i pozostałych pracowników internatu, widząc w nich starszych przyjaciół
i opiekunów.

Egzekwowanie praw i obowiązków wychowanków mieszkających
w internacie –
należy do obowiązku służbowego kierownika, wychowawcy-opiekuna, oraz
samorządu internatu.
- wychowankowie podlegają obowiązującemu w internacie systemowi kar
i nagród,
-

wychowankowie wyróżniający się codziennym postępowaniem w internacie,
szkole, praktycznej nauce zawodu i środowisku mają prawo do wyróżnienia
i nagrody (na forum internatu i szkoły),

-

wychowankowie naruszający ustalone i przyjęte zasady współżycia
w internacie i szkole: jeśli zostaną wobec nich wyczerpane środki
oddziaływania wychowawczego i nie odniosą skutku – po uprzedzeniu
rodziców zostaną skreśleni z listy wychowanków internatu,

-

wychowankowie odpowiadają materialnie za sprzęt w salach sypialnych
i innych pomieszczeniach.

Na terenie internatu zabrania się stanowczo:
- wnoszenia, spożywania oraz przebywania pod wpływem alkoholu oraz
innych środków odurzających,
-

palenia papierosów,

- manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, gazowych oraz c.o,
- przemieszczania (wynoszenia i przynoszenia) sprzętu w pomieszczeniach
internatu bez uzgodnienia z wychowawcą grupy lub kierownikiem internatu,
- wynoszenia sprzętu do pokoi z: pracowni informatycznej, sali telewizyjnej
internatu bez zgody kierownika internatu,
-

samodzielnego wyjścia z internatu w każdej porze dnia (wyjście do sklepu,
kościoła itp. za zgodą wychowawcy lub kierownika internatu),

- opuszczanie internatu w ciągu tygodnia (wyjazd do domu jedynie za zgodą
kierownika lub wychowawcy internatu – potwierdzony przez rodzica).

Obowiązuje od 01 września 2010r.

