REGULAMIN INTERNATU ZSZ PBO Sp. z o.o.

I . Postanowienia ogólne.
1. Nadzór bezpośredni na internatem sprawuje dyrektor szkoły
2. Internat dysponuje 124 miejscami, w pokojach 2-;3-; i 4-osobowych.
3. Internat jest placówką koedukacyjną przystosowaną do kwaterowania
osób niepełnosprawnych.
II . Cele i zadania internatu.
1. Internat zapewnia wychowankom opiekę w czasie odbywania przez nich
nauki.
2. Do zadań internatu należy w szczególności:
a) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia
i zakwaterowania,
b) zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań
i uzdolnień,
c) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,
d) stworzenie odpowiednich warunków uczestnictwa w kulturze,
e) przeciwdziałanie patologii,
f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac
porządkowo-gospodarczych,
g) wyrabianie zdolności życiowej wychowanków, rozwijanie
samodzielności i samorządności,
h) internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołami,
pedagogami, rodzicami wychowanków, instytucjami i placówkami
w środowisku.
3. Internat realizuje działalność opiekuńczo-wychowawczą zgodnie
z rocznym planem opiekuńczo-wychowawczym, programem adaptacyjnym
i założeniami profilatycznymi.
III. Mieszkańcy internatu
Obowiązkiem wychowanka internatu jest pilna nauka oraz systematyczna
praca nad sobą. Wychowanek powinien brać czynny udział w życiu społecznym
internatu, być koleżeńskim, służyć radą i pomocą kolegom.
Odnosić się z szacunkiem do kierownika i wychowawców, być uprzejmym dla
personelu gospodarczego, administracyjnego i szanować ich pracę.

Mieszkańcy internatu powinni :
1. Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia:
♦ 06.30 – pobudka
♦ 06.30 – 08.00 śniadanie
♦ do 8.00 zaścielenie łóżek i porządek w pokojach
♦ 13.00 – 16.30 obiad; przerwa 13.30-14.30
w piątki obiad wydawany jest w godzinach: 12.00-15.00
♦ 16:30 – 18:00 – czas wolny, powrót do placówki powinien nastąpić
do godziny 20:00; za zgodą wychowawcy grupy istnieje możliwość
powrotu do placówki do godz. 21.00
♦ 18:15 – 19:15 – kolacja
♦ 20.00 – 21.00 – nauka własna
♦ 21:00 – 21:45 – toaleta wieczorna
♦ 22.00- 6.00 – cisza nocna
♦ 22:30 – gaszenie światła w pokojach i wyłączenie wszelkiego sprzętu
emitującego obraz i dźwięk.
2. Każde wyjście poza teren placówki oraz powrót do internatu należy zgłosić
do wychowawcy, który zapisuje godz. wyjścia i powrotu w zeszycie wyjść.
3. W godzinach nauki w szkole należy opuścić teren internatu. Pozostawanie
ucznia w obrębie internatu w godzinach lekcyjnych może nastąpić tylko za
zgodą kierownika i wiedzą rodzica.
4. Należycie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną.
Napotkane trudności w nauce zgłaszać wychowawcy grupy.
5. Przestrzegać pory przeznaczonej na sen i zachowywać ciszę nocną.
6. Dbać o higienę, utrzymywać ład i porządek w pokojach i na terenie
internatu. Dekoracje pokoi i przemeblowania należy ustalać
w porozumieniu z wychowawcą grupy.
7. Każda środa tygodnia jest środą gospodarczą (generalne porządki).
8. Podczas posiłków na stołówce należy przestrzegać zasad kultury osobistej.
9. Posiłki należy spożywać tylko w stołówce. Zabrania się wynoszenia
z jadalni posiłków i naczyń.
10.Oszczędnie korzystać z energii elektrycznej, wody i urządzeń sanitarnych.
Zachować czystość w toaletach.
11. Dbać o sprzęt i urządzenia w internacie. Zabrania się dokonywać na
własna rękę napraw instalacji elektrycznej i innej. Uszkodzenia należy
zgłosić wychowawcy.
12. Korzystać z urządzeń elektrycznych w miejscach wyznaczonych.
13. Korzystanie ze świetlicy, aneksu kuchennego, sali do tenisa stołowego
może odbywać się do godz. 21.30. Klucz do takiego pomieszczenia należy
zdać u wychowawcy zostawiając ład i porządek w w/w miejscach.

14. W pokojach nie wolno używać takich urządzeń jak: telewizory, grzałki,
tostery, frytkownice itp. Zabrania się również używania w pokojach świec
i innych przedmiotów emitujących ogień.
15. W przypadku nieobecności ucznia w internacie spowodowanej chorobą
lub innymi przyczynami losowymi należy powiadomić wychowawcę.
16. Wyprowiantowanie należy zgłosić wychowawcy co najmniej dzień
wcześniej do godz. 12.00.
17. W uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika internatu istnieje
możliwość pozostania w internacie w okresie weekendu.
18. Odwiedziny w internacie odbywają się w godzinach: 1400-2000, po
wcześniejszym pozostawieniu dokumentu tożsamości na portierni.
19. Projekty i wnioski, które przyczyniłyby się do usprawnienia pracy
w internacie można zgłaszać do kierownika internatu.
20. W placówce obowiązuje kategoryczny zakaz przynoszenia,
przechowywania i spożywania używek (alkohol, narkotyki, papierosy,
e-papierosy) oraz posiadania zwierząt.
21. W przypadku dokonanych zniszczeń mienia przez wychowanka na terenie
internatu zobowiązany jest on do pokrycia kosztów naprawy, po
wcześniejszym poinformowaniu o zniszczeniach rodziców takiego ucznia.
IV. Nagrody i kary
1. Dla uczniów o nienagannym zachowaniu przewiduje się takie nagrody jak:
a) wyróżnienie słowne;
b) pochwała z wpisem do zeszytu obserwacji;
c) list pochwalny do rodziców;
d) nagrody rzeczowe dla wyróżniającego się wychowanka.
2. W przypadku nieprzestrzegania bądź łamania zasad regulaminu placówki,
zgodnie z procedurami stosuje się następujące kary:
a) upomnienie;
b) upomnienie z wpisem do zeszytu obserwacji;
c) nagana z powiadomieniem rodziców przez wychowawcę;
d) kontrakt z ostrzeżeniem o wydaleniu z internatu i z powiadomieniem
rodziców;
e) usunięcie z internatu z powiadomieniem szkoły.
Wychowanek ma obowiązek respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte
normy społeczne oraz zasady niniejszego regulaminu, a także zarządzenia
Dyrektora Szkoły i Kierownika Internatu.

V. Kadra internatu
1. Kierownika internatu powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły.
2. Kadrę opiekuńczo-wychowawczą zatrudnia dyrektor szkoły na wniosek
kierownika internatu.
3. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.
5. W uzasadnionych przypadkach opiekę nad młodzieżą w porze nocnej może
sprawować osoba nie będąca wychowawcą wyznaczona przez dyrektora
szkoły.
6. Organami w Internacie są :
a) Kierownik internatu
b) Rada Pedagogiczna Internatu
Kierownik internatu i wychowawcy internatu wchodzą w skład rady
pedagogicznej ZSZ PBO Sp. z o.o.
c) Młodzieżowa Rada internatu
7. Młodzieżowa Rada Internatu jest wybierana na kadencję roku szkolnego
w wyborach powszechnych, tajnych wśród mieszkańców internatu.
W skład MRI wchodzą przewodniczący i zastępca, którzy reprezentują
mieszkańców internatu. Opiekunem MRI jest wyznaczony przez kierownika
internatu wychowawca.
Młodzieżowa Rada Internatu ma prawo przestawiać kierownikowi internatu
wnioski i opinie dotyczące wszelkich spraw związanych z działalnością
placówki, a w szczególności realizacji praw i obowiązków wychowanka.

