REGULAMIN INTERNATU
szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego
prowadzonych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ I
PODSTAWY PRAWNE
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Ustawa z dn.07. 09. 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie 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 (Dz.U. 2017 poz. 1628).
Karta Nauczyciela, ustawa z dn. 26. 01. 1982 r. (Dz. U. 2014 poz. 191 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą działającą w ramach szkół prowadzonych
przez Edukację Lubasz Sp. z o.o., przeznaczoną dla uczniów Edukacji Lubasz oraz uczniów
inny szkół mieszkających poza Lubaszem.
2. Regulamin określa szczegółową organizację internatu, tworzy warunki do rozwijania
samorządności i współodpowiedzialności wychowanków za funkcjonowanie placówki.
3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia zawarte w
Statucie szkoły.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania przez Zarząd Spółki Edukacji Lubasz
Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA INTERNATU
1. Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie oraz opiekę wychowawców w czasie
odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania.
2. Internat umożliwia wychowankom realizację kształcenia, pomaga w wyrównywaniu szans
edukacyjnych i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz stwarza
optymalne warunki do wielostronnego rozwoju.
3. Internat wychowuje w duchu wartości uniwersalnych: prawdy, dobra, piękna oraz tolerancji
wobec siebie i innych.
4. Internat zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne.
5. Internat stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze oraz organizuje imprezy kulturalne,
sportowe i turystyczne.
6. Internat upowszechnia różne formy aktywności fizycznej oraz dbałości o własny stan zdrowia.
7. Internat wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.
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8. Internat
kształtuje
zaradność
życiową
wychowanków,
rozwija
samodzielność
i samorządność z poszanowaniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i
twórczej aktywności.
9. Internat kształtuje wśród wychowanków postawę wzajemnego zrozumienia, życzliwości,
tolerancji i odpowiedzialności.
10. Internat przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczeństwa i w przyszłej rodzinie.
11. Internat kształtuje prawidłowy stosunek do przyrody i tradycji narodowych.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA INTERNATU
Organami internatu są:
 Dyrektor szkoły,
 Kierownik internatu,
 Rada wychowawców,
 Młodzieżowa Rada Internatu.
Dyrektor szkoły:
a) podejmuje decyzje w sprawach przekraczających bieżący zarząd internatem;
b) sprawuje nadzór nad działalnością internatu oraz pozostałych organów internatu z prawem
do wydawania poleceń;
Kierownik internatu:
a) zarządza i podejmuje decyzje w bieżących sprawach internatu;
b) ustala roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej po zasięgnięciu opinii rady
wychowawczej, który jest zatwierdzany na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej w
danym roku szkolnym.
Radę wychowawców tworzą pracownicy pedagogiczni. rada wychowawców jest organem
powołanym do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych, a także
dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej i formułowania wniosków
zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.Przewodniczącym rady wychowawców jest
kierownik internatu, członkami są wychowawcy.
4.2. Rada wychowawców spotyka się na naradach zwoływanych przez kierownika internatu,
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (minimum 3 razy w roku szkolnym) lub na
wniosek co najmniej 1/3 pracowników pedagogicznych.
4.3. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi bezpośrednio opiekują się
wychowawcy internatu.
4.4. Wychowawca współdziała z nauczycielami szkoły, uwzględniając i koordynując działania
wychowawcze wobec wychowanków.
4.5. Spotkania rady wychowawców z wychowawcami poszczególnych klas powinny odbywać się
nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Ze spotkania sporządza się notatkę w zeszycie
spotkań wychowawców.
4.6. Opiekun grupy wychowawczej zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy o
przynależności danego ucznia do grupy wychowawczej internatu.
4.7. Wychowawca prowadzi dziennik zajęć wychowawczych, zeszyt obecności, rejestr osób
przebywających na terenie internatu, kartę ucznia, kartę informacyjną ucznia, kartę pokoju,
łazienki, kuchni oraz zeszyt dyżurów.
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4.8. Wychowawca jest zobowiązany do kontrolowania porządku w pokoju (ma prawo wglądu do
szafek, łóżek, lodówek).
4.9. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami swojej grupy wychowawczej w celu:
a)
poznania potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci,
b)
współdziałania zgodnie z oczekiwaniami rodziców,
c)
włączenia rodziców w sprawy życia internatu,
d)
powiadomienia o ewentualnej nieobecności, chorobie lub przewinieniach
wychowanków.
Młodzieżowa rada internatu (MRI) jest reprezentantem ogółu mieszkańców.
5.1. MRI wybierana jest w demokratycznych wyborach spośród wszystkich mieszkańców
internatu.
5.2. Kadencja MRI trwa 1 rok szkolny.
5.3. Opiekę nad MRI sprawuje wychowawca wybrany przez wszystkich mieszkańców internatu.
5.4. MRI może przedstawić kierownikowi internatu, radzie wychowawców wnioski
i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw
i obowiązków mieszkańców internatu.
5.5. Do zadań MRI w szczególności należy:
a) koordynowanie samorządowej działalności wychowanków i wszelkich prac
podejmowanych przez członków grup wychowawczych,
b) poręczenie za kolegów, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym
funkcjonowaniem zasad współżycia w internacie,
c) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami, analizy i oceny całokształtu działalności
młodzieży w internacie,
d) organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnointernackim,
e) reprezentowanie ogółu wychowanków i przedstawianie ich potrzeb na terenie internatu.
Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie.
Internat sprawuje opiekę wychowawczą od niedzieli godz. 18.00 do piątku godz. 18.00.
Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków.
Wewnętrzne życie internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok szkolny
przez
kierownika
internatu,
opiniowane
przez
radę
wychowawców
i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu
i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
W internacie obowiązuje następujący porządek dnia:
6.45 - pobudka, rozruch poranny (na terenie kampusu Edukacji Lubasz, pod nadzorem
wychowawcy internatu)
7:00 - 7.55 - toaleta poranna, śniadanie,
7.55 - wyjście do szkoły
8.10 - 14.20 - zajęcia w szkole
14.25 - 15.30 - obiad
15.30 - 17.30 - czas wolny (zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze )
17.30 - 19.30- nauka własna
19.30 - 21.00- czas wolny , kolacja, zamknięcie internatu
21.30 - 22.00-, dyżur wieczorny uczniów wg harmonogramu
21.30 - uczniowie przebywają w swoich pokojach
22.00 - 6.45- cisza nocna.
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ROZDZIAŁ V
PRAWA WYCHOWANKÓW
1
2
3
4

5
6
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8
9

Wychowanek ma prawo do zakwaterowania, opieki i odpłatnego wyżywienia.
Wychowanek ma prawo do korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje internat po
uprzednim zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania oraz zgodnie z jego postanowieniami.
Wychowanek ma prawo do wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych
przez szkołę, odbywających się w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w zajęciach
organizowanych przez inne jednostki poza internatem.
Wychowanek ma prawo do korzystania z pomocy wychowawców oraz pedagoga szkolnego w
rozwiązywaniu problemów osobistych, we wszystkich sprawach dotyczących nauki i
zamieszkania w internacie oraz do opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i
ochronę przed formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności.
Wychowanek ma prawo do współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych
i organizacyjnych internatu.
Wychowanek ma prawo do przyjmowania osób odwiedzających go do godziny 21.00 po
uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów
porządkowych, po okazaniu dokumentu tożsamości gościa w pokoju wychowawców.
Wychowanek ma prawo wybierania oraz bycia wybieranym do MRI.
Wychowanek ma prawo do odpowiednich warunków samokształcenia, zgodnie
z potrzebami.
Wychowanek ma prawo opuszczania internatu w czasie wolnym po uprzednim uzgodnieniu
z wychowawcą i wpisaniu do zeszytu wyjść.

ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
1. Obowiązkiem każdego wychowanka jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Internatu i
przestrzeganie jego postanowień. Fakt zapoznania się z nim wychowanek wraz z jednym
rodzicem bądź opiekunem prawnym potwierdzają własnoręcznym podpisem na druku wniosku
o przyjęcie do internatu.
2. Podstawowym obowiązkiem wychowanka jest systematyczne uczęszczanie do szkoły
i osiąganie postępów w nauce. W przypadku niewykazania postępów w nauce wychowanek
może zostać skreślony z listy mieszkańców nawet w ciągu roku szkolnego. Natomiast w
przypadku zaprzestania uczęszczania do szkoły bądź notorycznego opuszczania zajęć szkolnych
wychowanek zostaje skreślony automatycznie, jako nie spełniający warunków do zamieszkania w
internacie.
3. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać postanowienia przepisów porządkowych,
bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych oraz stosować się do ramowego porządku dnia.
Ma obowiązek utrzymywać czystość i porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych
do użytku ogólnego oraz dbać o higienę osobistą.
4. Wychowanek ma obowiązek rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych oraz uczestniczenia
w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska.
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5. Wychowanek ma obowiązek poszanowania powierzonego sprzętu w pokojach
i w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź
wymiany.
5.1. Wartość
szkody
określana
jest
według
cen
rynkowych obowiązujących
w dniu wydania decyzji obciążającej.
5.2. Termin i sposób naprawienia szkody określa kierownik internatu (naprawienie szkody
powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zdarzenia).
6. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać zasady kultury i współżycia w odniesieniu
do kolegów, wychowawców i innych pracowników internatu.
7. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej
i w porze nocnej.
8. Wychowanek ma obowiązek odmeldowania się u wychowawcy internatu w pełnym
umundurowaniu przed wyjściem do szkoły.
9. W przypadku samowolnego opuszczenia internatu bez zgody i wiedzy wychowawców lub
powrotu po uzgodnionym czasie, wychowanek może otrzymać czasowy zakaz wyjść poza teren
kampusu Edukacji Lubasz.
10. Wychowanek ma obowiązek rzetelnego i sumiennego wykorzystywania czasu przeznaczonego
na naukę.
11. Wychowanek o godz. 21.30 powinien przebywać w swoim pokoju.
12. Wychowanek klas mundurowych ma obowiązek uczestniczenia w rozruchu porannym.
13. Wychowanek ma obowiązek podporządkowania się poleceniom wychowawców
i kierownika internatu.
14. Wychowanek ma obowiązek zgłaszania kierownikowi internatu bądź wychowawcy zauważone
przypadki
kradzieży,
niszczenia
sprzętu,
awarii
urządzeń
elektrycznych
i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu.
15. Wychowanek ma obowiązek poinformowania wychowawcy o wszelakich zauważalnych
zniszczeniach w pokoju. W przypadku braku winnego powstałych zniszczeń spowodowanych
przez działania lub zaniechania mieszkańców, mieszkańcy pokoju odpowiadają solidarnie.
16. Wychowanek ma obowiązek poinformowania wychowawcy o wszelakich zauważalnych
zniszczeniach na terenie internatu. W przypadku braku winnego powstałych zniszczeń
spowodowanych przez działania lub zaniechania mieszkańców, mieszkańcy danego internatu
odpowiadają solidarnie.
17. Wychowanek ma obowiązek dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
a także informowania wychowawcy o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy
zwolnieniu lekarskim.
18. Wychowanek ma obowiązek terminowego dokonywania opłat za wyżywienie i pobyt.
19. Wychowanek ma obowiązek w przypadku rezygnacji z wyżywienia złożyć pisemną
rezygnację w sekretariacie szkoły.
20. Wychowanek ma obowiązek oszczędzać energię elektryczną i wodę.
21. Wychowanek ma obowiązek zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy do domu i powroty do
internatu, a fakt ten potwierdzany powinien być przez rodziców (opiekunów) wychowanka
telefonicznie lub pisemnie.
22. Rodzic wychowanka, który z różnych przyczyn nie przyjedzie do internatu w niedzielę lub
poniedziałek ma obowiązek zgłosić ten fakt do internatu telefonicznie lub pisemnie.
23. Jeżeli uczeń do poniedziałku nie pojawi się w internacie, wychowawca ma obowiązek wykonać
telefon do domu i ustalić dlaczego wychowanek nie dotarł do internatu.
24. Wychowanek ma obowiązek pozostawiać klucz od pokoju w pokoju wychowawców.
25. Wychowanek ma obowiązek zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu,
a w szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć
okna i drzwi i pozostawić porządek.
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26. Wychowanek ma obowiązek respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy
i zasady oraz niniejszy regulamin, a także zarządzenia wewnętrzne i zarządzenia Dyrektora
szkoły, kierownika internatu niezapisane w regulaminie szczegółowo.
27. Wychowanek kończący naukę, rezygnujący ze szkoły w trakcie roku szkolnego, zmieniający
pokój w trakcie roku szkolnego, skreślony z listy uczniów szkoły, zobowiązany jest do złożenia
wypełnionej karty obiegowej w sekretariacie szkoły.(załącznik nr 1)
28. Przed wyjściem do szkoły wychowanek ma obowiązek zgłoszenia się do wychowawcy w celu
weryfikacji umundurowania. W przypadku braku munduru lub jego części wychowanek wraca
do pokoju aby go uzupełnić.
29. Po powrocie ze szkoły uczeń ma obowiązek zdjęcia munduru i odwieszenia go do szafy.
30. W czasie weekendów nie wyjazdowych w pokojach nowego internatu mogą być zakwaterowani
uczniowie z innych internatów. W takim przypadku stały mieszkaniec jest poinformowany o
takiej sytuacji, a tymczasowy lokator ma obowiązek pozostawić po sobie porządek.
31. Wychowanek ma obowiązek opuścić swój pokój w czasie weekendu jeżeli zaistnieje taka
konieczność.
32. Wychowanek, który jest chory i nie uczestniczy w zajęciach szkolnych ma obowiązek wyjazdu
do domu.

ROZDZIAŁ VII
ZAKAZY, NAGRODY I KARY
1. Zabrania się:
a) spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych (w tym także tzw. piwa
bezalkoholowego) oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na
terenie placówki,
b) posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków
odurzających,
c) poruszania własnym autem, motocyklem lub motorowerem bez zgody opiekuna
prawnego / rodzica.
d) przywłaszczania cudzego mienia,
e) palenia papierosów i e-papierosów na terenie internatu,
f) jakichkolwiek ingerencji, przeróbek lub samodzielnych napraw przy przewodach
elektrycznych i wodociągowych,
g) siadania na parapetach i wychylania się z okna,
h) samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju,
i) samowolnego mocowania dekoracji na ścianach,
j) umyślnego niszczenia wyposażenia internatu,
k) przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy oraz
przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych,
l) samowolnego wyjazdu do domu w ciągu tygodnia,
m) używania wulgarnego słownictwa,
n) zamykania się na klucz w pokojach,
o) niemoralnego prowadzenia się (wspólne leżenie pod kołdrą, wspólne korzystanie
z toalety, itp.),
p) przebywania w pokojach innych niż swój przed porannym wyjściem do szkoły,
q) posiadania w pokoju mieszkalnym czajników elektrycznych, grzałek, żelazek,
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r) posiadania i korzystania bez zgody pisemnej Kierownika internatu w pokoju
mieszkalnym z tostera (korzystać można tylko w kuchni),
s) każdy sprzęt grający i służący do obsługi gier komputerowych, na którego posiadanie
wychowanek uzyska pisemną zgodę Kierownika internatu, może być używany pod
warunkiem niezakłócania czasu przeznaczonego na naukę, a także nieprzeszkadzania
innym osobom. W czasie ciszy nocnej używanie tego sprzętu jest całkowicie zabronione,
a łamanie zakazu będzie skutkować cofnięciem zgody na korzystanie z ww. sprzętu
i obowiązkiem wywozu sprzętu z internatu.
t) przechowywania walizek, toreb podróżnych w pokojach. Walizki umieszczamy
w pomieszczeniu do tego przeznaczonym znajdującym się pod schodami w nowej części
i przy recepcji w starej części internatu.
u) wynoszenia sprzętu z kuchni do pokoju oraz wynoszenia sprzętów służących do
utrzymania czystości w pokojach, w szczególności: mioteł, szufelek, wiader i mopów.
2. Pochwały i upomnienia.
2.1 Pochwała i upomnienia mogą być przyznane w trzech kategoriach: zachowanie, aktywność i
higiena – załącznik nr 2.

3. Wyróżnienia i nagany :
3.1 Wyróżnienie przyznawane jest na koniec danego semestru przez Kierownika internatu na
wniosek wychowawcy.
3.1.1 Wyróżnienie może być przyznane w każdej z trzech kategorii: zachowanie, aktywność i
higiena.
3.1.2 Wyróżnienie otrzymuje uczeń, który w danej kategorii otrzymał minimum 2 razy więcj
pochwał niż upomnień.
3.1.3 Wyróżnienie podnosi sprawowanie o 1 stopień.
3.2 Nagana udzielona zostaje uczniowi przez Kierownika internatu na wniosek wychowawcy
za:
◦ wykorzystywanie słabszych/młodszych uczniów w drastyczny sposób i/lub z użyciem
przemocy fizycznej i psychicznej,
◦ wymuszanie, znęcanie się nad koleżeństwem,
◦ fałszowanie dokumentów, niszczenie dokumentów (np. zeszyt obserwacji, raporty),
◦ wnoszenie, posiadanie i spożywanie alkoholu na trenie internatów lub innych substancji
odurzających,
◦ handlu narkotykami, alkoholem lub innymi środkami psychoaktywnymi,
◦ działania zagrażające bezpieczeństwu wychowanków, prowokowanie zajść, dokonywanie
bójek, siadanie na parapecie okna
◦ udowodniona kradzież mienia internackiego, kolegów, wychowawców,
◦ świadome i celowe uszkodzenie mienia internackiego, kolegów lub wychowawców,
◦ 5x upomnienie za to samo.
3.2.1
Nagana obniża sprawowanie o 1 stopień.
3.2.2
Uczeń, który w danym semestrze otrzyma 2 nagany zostaje usunięty z
internatów Edukacji Lubasz na okres 1 miesiąca.
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4. W przypadku rażącego wykroczenia wobec regulaminu internatu wychowanek może zostać
usunięty z internatu w trybie pilnym z pominięciem gradacji kary, niezależnie od trwającego
semestru.
5. W przypadku uchybień, które miały miejsce w czasie dyżuru piątkowo- niedzielnego
dodatkowo można wymierzyć karę zakazu przebywania w internacie przez ucznia podczas
weekendów nie wyjazdowych.
6. Karę usunięcia wychowanka z internatu wymierza dyrektor szkoły.
7. Wychowanek ma prawo odwołać się od decyzji o wymierzeniu kary w ciągu 7 dni od dnia
nałożenia kary, do:
a) Kierownika internatu od kary wymierzonej przez wychowawcę,
b) Dyrektora szkoły od kary wymierzonej przez kierownika internatu.
8. W przypadku kary wymierzonej przez dyrektora szkoły, wychowanek ma prawo wnieść w ciągu 7
dni od dnia nałożenia kary, o ponowne rozpoznane sprawy. W takim wypadku dyrektor szkoły
orzeka po zasięgnięciu opinii rady wychowawców.
9. Podania o przyjęcie do internatu składane przez uczniów, którzy w poprzednich latach otrzymali
karę nagany kierownika internatu lub zostali usunięciu z internatu, będą rozpatrywane w ostatniej
kolejności, w ramach limitów wolnych miejsc.
10. Wykonanie kar może zostać zawieszone na pewien czas, czyli tzw. „okres próby”. W okresie tym
wychowanek nie może popełnić żadnego wykroczenia przeciw regulaminowi, musi również
zrealizować wszystkie dodatkowe warunki postawione mu przez radę wychowawców. W przypadku
pozytywnego zakończenia tzw. „okresu próby” kara nie będzie wykonywana.
11. Wszelkie sprawy sporne wywołujące konflikty powinny być rozwiązywane przez radę
wychowawców, w miarę możliwości z udziałem przedstawicieli MRI, przy udziale stron
konfliktu.
Pozostałe postanowienia:
1. Usunięcie z internatu następuje, decyzją dyrektora szkoły na wniosek rady wychowawców.
2. W przypadku powzięcia przez wychowawców uzasadnionego podejrzenia o tym, że wychowanek
znajduje się pod wpływem środków odurzających, wychowawca może przeprowadzić, za zgodą
ucznia, badanie alkomatem lub testerem narkotykowym oraz zobowiązany jest poinformować
o ww. fakcie rodziców (opiekunów) wychowanka, wychowawców, pedagoga szkolnego, kierownik
internatu.
W przypadku odmowy poddania się przez wychowanka badaniu alkomatem lub testerem
narkotykowym, o fakcie tym niezwłocznie powiadomieni powinni zostać rodzice (opiekunowie)
oraz policja, która w ramach swoich uprawnień przeprowadzi odpowiednie badania oraz podejmie
ewentualne działania interwencyjne.
3. Zamiana pokoi lub zamiana pomiędzy lokatorami w pokojach jest możliwa tylko za zgodą
kierownika internatu.
4. Wychowanek osobiście odpowiada za swój sprzęt elektroniczny, a w przypadku jego
uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia nie ma on podstaw do wysuwania roszczeń wobec
internatu.
5. W przypadku znalezienia alkoholu zostaje on skonfiskowany i zniszczony na miejscu,
na oczach ucznia, a o fakcie tym powiadomieni zostają rodzice (opiekunowie) wychowanka,
wychowawca oraz kierownik internatu, e-papieros odebrany i oddany rodzicom.
6. Ocena z zachowania wychowanka w internacie:
Wzorowe – brak nagany i 3xwyróżnienie
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Bardzo dobre – brak nagany i 2xwyróżnienie lub 1xnagana i 3xwyróżnienie
Dobre – 1x wyróżnienie lub 1xnagana i 2xwyróżnienie
Poprawne – zachowanie wyjściowe
Nieodpowiednie – 1x nagana i brak wyróżnień
Naganne – 2x nagana

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.
2. O zmianach regulaminu mieszkańcy internatu zostają zawiadomieni przez wychowawców oraz
w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

3. Wykładni przepisów regulaminu dokonuje dyrektor szkoły.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Internatu szkół im. I.J. Paderewskiego w Lubaszu prowadzonych przez Edukację
Lubasz Sp. z o.o.

Karta obiegowa mieszkańca internatu

................................ .........................
Nazwisko i imię

Przyjmujący
Wychowawca grupy

Woźny

Wychowawca będący
na dyżurze
Kierownik internatu

Księgowość
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Data

……………..
Klasa

………….
Nr pokoju

Podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Internatu szkół im. I.J. Paderewskiego w Lubaszu prowadzonych przez Edukację
Lubasz Sp. z o.o.

ZACHOWANIA POZYTYWNE
AKTYWNOŚĆ

ZACHOWANIE

HIGIENA

- gazetki,

- comiesięczna ocena kultury
osobistej (wpisywana na koniec
każdego miesiąca w przypadku
negatywnych wpisów),

- comiesięczna ocena porządku w
pokoju i toalecie (wpisywana na
koniec każdego miesiąca w
przypadku braku negatywnych
wpisów),

- sprzątanie terenu wokół
internatu/szkoły,

- pomoc w przygotowaniu imprezy - pomoc koleżeńska.
szkolnej/ internackiej (za każdy
dzień pomocy),

- generalne porządki,
- dodatkowy dyżur.

- praca w Młodzieżowej Radzie
Internatu,
- regularne uczestnictwo w
zajęciach dodatkowych
pozalekcyjnych (podsumowanie
semestralne).

ZACHOWANIA NEGATYWNE
AKTYWNOŚĆ

ZACHOWANIE

HIGIENA

- opóźnienie wyjścia do szkoły,

- kultura słowa – wulgaryzmy,

- opuszczenie dyżuru
porządkowego przez dyżurnego
internatu,

- każdorazowa nieobecność na
- zakłócanie ciszy nocnej,
rozruchu porannym oraz musztry,
- przeszkadzanie podczas nauk
- opuszczanie zajęć lekcyjnych bez własnych,
przyczyny.
- złośliwe uwagi kierowane pod
adresem koleżeństwa i
wychowawców,
- przetrzymywanie kluczy do
sypialni,
- dorabianie kluczy,
- zamykanie się w pokoju od
środka,
- wchodzenie do sypialni pod
nieobecność ich właścicieli,
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- brak porządku w pokoju i
toalecie,
- zapalenie papierosa i e-papierosa
na terenie internatu,
- brak higieny osobistej.

- wspólne leżenie pod
kocem/kołdrą, wspólne
korzystanie z toalety,
- samowolne opuszczenie
internatu – brak wpisu w zeszycie
wyjść/wejść,
- samowolnego wyjazdu do domu
w ciągu tygodnia,
- wprowadzenie na teren
internatu (obiektu) osób obcych
bez uzgodnienia z wychowawcą,
- okłamanie wychowawcy,
- działania na szkodę własną lub
innych uczniów.
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