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.
Wychowanek Internatu ma prawo do:
1.Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo
i ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej
2.Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym
3.Poszanowania godności osobistej
4.Pomocy w przypadku trudności w nauce,
rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w czasie pozaszkolnym
5.Odpowiednich warunków godnego życia
6.Bezpłatnej opieki lekarskiej
( po godzinie 15:00 - Pogotowie Ratunkowe, Izba Przyjęć w szpitalu miejskim )
7.Uczestniczyć we wszystkich formach życia i działalności zespołu wychowanków
8.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

Wychowanek Internatu ma obowiązek:
1.Ściśle przestrzegać Regulaminu Internatu
2.Zgodnie z harmonogramem szkolnym uczęszczać na zajęcia szkolne
oraz warsztatowe i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych
3.Przestrzegać zasad kultury współżycia
w odniesieniu do wychowanków i pracowników Internatu
4.Dbać i szanować mienie Internatu przez:
- odpowiedzialność za powierzone mienie

- zgłaszanie awarii i usterek
- naprawianie wyrządzonej szkody
- przestrzeganie przepisów ppoż i bhp
5.Korzystać z żywienia prowadzonego przez stołówkę Internatu
6.Ustalać i dokumentować terminy wyjazdów do domu oraz wyjścia poza teren Internatu:
wyjścia po godzinie 18-tej są możliwe za pisemną zgodą rodzica, wychowawcy
lub kierownika internatu, wychowanek ma obowiązek powrócić do internatu
do godziny 21.00; wyjazdy poza Nowy Sącz muszą być potwierdzone przez rodziców.
7.Uczestniczyć we wspólnych spotkaniach i pracach grup,
sumiennie wywiązywać się z powierzonych zadań oraz rzetelnie pełnić dyżury
8.Dbać o czystość i porządek w pokojach
9.Regularnie ( do 10. dnia każdego miesiąca )
dokonywać opłat związanych z pobytem w Internacie
10.Przestrzegać ustaleń Kierownika Internatu i Wychowawców
11.Zakwaterować się w internacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego,
w przypadku zdarzeń losowych wychowanek ( rodzice, opiekunowie prawni )
informuje kierownika ( wychowawcę ) lub administrację internatu najpóźniej
do dwóch dni od rozpoczęcia roku szkolnego o zaistniałym zdarzeniu.
Brak takiej informacji powoduje skreślenie z listy mieszkańców
12.Przestrzegać rozkładu dnia Internatu, a przede wszystkim:
- czasu na naukę własną, w godzinach: 8:00 - 10:00 i 16:00 - 18:00
- godzin ciszy nocnej - od 22:00 do 6:00
- przebywania w swoim pokoju od godz. 21:45
- systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne ( wychowanek nie może
przebywać w Internacie w czasie jego zajęć lekcyjnych - wyjątek stanowi choroba ucznia
potwierdzona przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza )
13.Zgłaszać fakt zaistnienia choroby, oraz związanych z tym zwrotów żywieniowych:
- zwroty żywieniowe w przypadku nieobecności w internacie
należy zgłaszać do godziny 9:00 dnia poprzedzającego
( w przeciwnym przypadku uczeń ponosi całkowite koszty żywienia )
14.Wykazywać wymaganą troskę o mienie własne i kolegów
15.Zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności
wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi
16.W razie konieczności opuścić i przygotować pokój na weekend
w celu zakwaterowania innych osób

17.Uczestniczyć w pracach społeczno-użytecznych
dla potrzeb szkoły, internatu oraz środowiska
18.Dostosowywać strój do okoliczności, miejsca i aury
19.Zgłosić Kierownikowi Internatu fakt korzystania z własnego samochodu w czasie pobytu w
internacie oraz przedłożyć pisemne oświadczenie rodziców w tej sprawie.
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 finansowo za szkody spowodowane niedbałością
lub nieostrożnością w obchodzeniu się z własnością Internatu

Na terenie internatu zabrania się stanowczo:
1.Wnoszenia, spożywania oraz przebywania pod wpływem alkoholu
oraz innych środków odurzających
2.Palenia papierosów i e-papierosów
3.Manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
wodno-kanalizacyjnych oraz p.pożarowych
4.Samowolnego wyjścia z internatu o każdej porze dnia
( wyjście do sklepu, kościoła itp. za zgodą wychowawcy lub kierownika internatu )
5.Przywłaszczania cudzych rzeczy będących własnością innych
6.Używania przemocy wobec mieszkańców Internatu i innych osób
7.Korzystania w pokojach z urządzeń tego typu jak: czajniki elektryczne, grzejniki, tostery
8.Posiadania komputerów stacjonarnych
9.Dokonywania samowolnie przemeblowania w pokojach
10.Przemieszczania ( wynoszenia i przynoszenia ) sprzętu w pomieszczeniach internatu
bez uzgodnienia z wychowawcą grupy lub kierownikiem internatu
11.Przyjazdów do Internatu i przebywania poza nim w godzinach nocnych

12.Wprowadzania do pokoi osób postronnych - obowiązuje zakaz odwiedzin w pokojach.
Spotkania są możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych
Inne
1.W przypadku nieobecności wychowanka w internacie z powodu choroby lub zdarzenia
losowego, rodzice mają obowiązek poinformować wychowawców o tym fakcie
2.W sytuacji nieprzewidzianego wyjazdu wychowanka do domu w trakcie tygodniowych zajęć
szkolnych, rodzice w tym samym dniu mają obowiązek poinformować internat
o bezpiecznym dotarciu dziecka do domu
3.Internat nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach wychowanków
4.Kierownik Internatu w sprawach szczególnych może dokonać dodatkowych uregulowań, o
których informuje całą społeczność Internatu

