Załącznik 4

REGULAMIN INTERNATU
I LO IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE.
Podstawy prawne
1. Ustawa z dn. 7.09.1991r.o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425)
2. Uchwała Nr 142 RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2014 w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
3. Karta Nauczyciela, ustawa z dn. 26.01.1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238).
4. Statut I LO im. T. Kościuszki w Łukowie.

I.

Postanowienia ogólne:
1. Internat jest integralną częścią szkoły.
2. Internat jest placówką koedukacyjną.
3. W okresie nauki internat jest wspólnym domem wychowanków, w
którym należy dążyć do tworzenia atmosfery sprzyjającej dobrej
nauce, pracy
i prawidłowemu współżyciu.
4. Internat tworzy warunki do samorządności, partnerstwa, ponoszenia
przez wychowanków współodpowiedzialności za funkcjonowanie
internatu.
5. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują
postanowienia zawarte w Statucie Szkoły.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę
Pedagogiczną.

II.

Zadania internatu:






Do zadań internatu należy:
zapewnienie dobrych warunków mieszkalnych i wyżywienia;
zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych;
zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania
zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania
rozrywki;
wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac






porządkowo-gospodarczych;
wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie
samodzielności i samorządności;
kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia,
tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności;
przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu społeczeństwa
i we własnej rodzinie;
kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanków do tradycji
narodowych i przyrody.

III. PRAWA WYCHOWANKA:
Wychowanek ma prawo do:
1. Opieki zdrowotnej na zasadzie współpracy z placówką służby zdrowia.
2. Poszanowania godności własnej, wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań
dotyczących życia w internacie, a także religijnych i światopoglądowych (o
ile nie narusza to godności osobistej i dobra innych ludzi).
3. Wypoczynku i kulturalnego spędzenia wolnego czasu.
4. Udziału w pracach kółek, sekcji itp..
5. Poszanowania dyskrecji uczuć oraz ochrony prywatności korespondencji.
6. Kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu.
7. Korzystania z pokoju gospodarstwa domowego, pokoju komputerowego,
stołówki i innych ogólnodostępnych pomieszczeń.
8. Korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozwiązywaniu
problemów osobistych, związanych z postępami w nauce i mieszkaniem
w internacie.
9. Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, a także obronę
przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
10.Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych,
organizacyjnych
i żywieniowych internatu.
11.Wpływania na życie internatu poprzez działalność samorządową.
12.Wybierania oraz bycia wybieranym do Młodzieżowej Rady Internatu.
13. Poręczenia za niego przez wychowawcę i MRI w przypadku naruszenia
regulaminu internatu.
14.Wysłuchania przed udzieleniem mu kary porządkowej i odwołania się od
niej. Samorząd grupy ma prawo występowania z wnioskiem o uchylenie
kary.
15. Jawnej oceny jego postępowania w internacie.
16. Współudziału w realizacji zadań podejmowanych przez grupę
wychowawców i samorząd.

17. Przyjmowania osób odwiedzających z zewnątrz w godzinach
od 14.00 do 16.00 i od 19.00 do 20.00, po uprzednim uzgodnieniu
z wychowawcą oraz po okazaniu przez gościa dokumentu tożsamości
w pokoju wychowawców i przy przestrzeganiu przez niego ustalonych
przepisów porządkowych. W przypadku nieprzestrzegania ustalonych
przepisów porządkowych osoby odwiedzające będą musiały opuścić
internat, zaś osoby zapraszające mogą zostać pozbawione prawa
przyjmowania gości na czas określony lub nieokreślony.
18.Opuszczania internatu według przepisów porządkowych określonych
w regulaminach wyjść z internatu i wyjazdów do domu. W trakcie trwania
zajęć lekcyjnych wychowankowie mogą wyjeżdżać do domu tylko za zgodą
rodziców.
19.W przypadku choroby wychowanka lub samowolnego opuszczenia
internatu rodzice opiekunowie są powiadamiani telefonicznie.

IV. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA:
Wychowanek ma obowiązek:
Przestrzegać rozkładu dnia i zasad współżycia społecznego i następującego
rozkładu dnia:
 630
– pobudka
30
00
 6 - 7
– toaleta poranna i sprzątanie
00
30
 7 - 7
– śniadanie
30
50
 7 - 7
– przygotowanie się do zajęć szkolnych
50
55
 7 - 7
– wyjście do szkoły
00
30
 8 – 13 – zajęcia szkolne
 1330 - 1600 – obiad i czas wolny
 1600 – 1900 – nauka własna
 1830 – 1930 - kolacja
 1930– 2130 – czas wolny
 2130 – 2200 – toaleta wieczorna
 2200 – 63 0 – cisza nocna
Internat jest zamykany o godzinie 2000
Odwiedziny w pokojach są możliwe w godzinach:
 1400- 1600
 1900 – 2030
1. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom kierownika internatu,
wychowawców i MRI wynikających z regulaminu internatu i statutu szkoły.
2. Respektować i przestrzegać ogólnie przyjętych norm i zasad oraz
niniejszego Regulaminu, a także zarządzeń wewnętrznych i zarządzeń

Dyrektora Szkoły oraz Kierownika Internatu niezapisanych w regulaminie,
np. opuścić i przygotować pokój w celu zakwaterowania innych osób.
3. Brać udział w pracach na rzecz internatu, szanować pracę innych i ponosić
odpowiedzialność za własne czyny.
4. Postępować zgodnie z zasadami współżycia społeczności internackiej,
a szczególnie:
 okazywać szacunek dorosłym i kolegom;
 przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;
 szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
 szanować wolność i godność drugiego człowieka;
 naprawiać wyrządzoną przez siebie krzywdę.
5. Dbać o zdrowie swoje i swoich kolegów, przestrzegając przepisów
przeciwpożarowych i BHP.
6. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie internatu.
7. Utrzymywać higienę osobistą oraz czystość i estetykę pomieszczeń.
8. Na terenie internatu nie obowiązuje zmian obuwia.
9. Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w doraźnych
pracach na rzecz internatu i środowiska lokalnego.
10. Pełnić dyżury w stołówce, w ramach, których:
a) zgłaszać się w stołówce na 10 minut przed rozpoczęciem wydawania
posiłku,
b) pomagać przy przenoszeniu naczyń,
c) pomagać przy sprzątaniu stołówki (po kolacji).
11. Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny oraz dbać o kulturę
słowa.
12. Przestrzegać zasady kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów,
wychowawców i innych pracowników internatu.
13. W pełni wykorzystywać czas poświęcony na naukę na rzetelną pracę nad
wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności oraz systematyczne
przygotowanie się do lekcji.
14. Zgłaszać do kierownika internatu lub wychowawcy internatu powód
nieobecności na zajęciach lekcyjnych w danym dniu.
15. Przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej.
16. Oszczędzać energię elektryczną i wodę.
17. Pozostawiać klucze od pokoi w gablotce (pokój wychowawców).
18. Zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu,
a w szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz
dokładnie zamknąć okna i drzwi.
21. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdy wyjazd do domu lub wyjście
z internatu poza czasem wolnym.
22. Zgłaszać wychowawcy wyjścia, wyjazdy i powroty do internatu i ponosić
odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu i urządzeń internackich, będące
wynikiem niewłaściwego korzystania.

23. Zgłaszać kierownikowi internatu bądź wychowawcom zauważone
przypadki kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych
i wodno- kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać
bezpieczeństwu mieszkańców.
Ponadto w internacie zabrania się:
1. Picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków oraz przebywania pod
ich wpływem, oraz używania leków bez wskazań lekarza.
2. Przetrzymywania drogocennych przedmiotów i dużych ilości pieniędzy.
3. Samowolnego zmieniania miejsca, przenoszenia mebli i sprzętów
internackich.
4. Farbowania i strzyżenia włosów.
5. Przywłaszczania cudzego mienia.
6. Naruszania przewodów elektrycznych i wodociągowych.
7. Siadania na parapetach i wychylania się z okna.
8. Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki.
9. Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach.
10. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy
oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.
11. Samowolnego wyjazdu do domu w ciągu tygodnia bez wcześniejszego
zgłoszenia.
12. Samowolnego pozostawania na weekendy.
13. Używania wulgaryzmów.
14. Przetrzymywania zwierząt.
15. Przebywania po godzinie 2030 w pokoju płci przeciwnej.
16. Handlu.
17. Używania grzałek, żelazek, tosterów, czajników elektrycznych w pokojach
mieszkalnych.
18. We wszystkich pomieszczeniach internatu używania otwartego ognia.
19. Korzystania w pokoju z odbiorników TV, komputerów oraz
instrumentów muzycznych bez zgody wychowawcy. Za w/w sprzęt
w przypadku kradzieży lub zniszczenia internat nie ponosi
odpowiedzialności.
20. Przebywania w czasie ciszy nocnej w stołówce bez zgody wychowawcy
pełniącego dyżur nocny, za zgodą nie dłużej niż do godz. 2400.
21. Oglądania programów telewizyjnych po godz. 22.00 bez zgody
wychowawcy.
22. Wychowankom, którzy przyjeżdżają do internatu własnymi samochodami
zabrania się ich użyczania innym wychowankom internatu.
23. Przyjmowania osób nie mieszkających w internacie na nocleg.

V. ZASADY UDZIELANIA KAR
Za naruszenie zasad współżycia w internacie i niewywiązywanie się
z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:
W przypadku stwierdzenia picia alkoholu:
1. Natychmiastowe wezwanie rodziców i przekazanie wychowanka pod ich
opiekę.
2. Wezwanie lekarza.
3. Konsultacja z pedagogiem szkolnym.
4. Praca na rzecz internatu.
5. Nagana z ostrzeżeniem wydalenia z internatu, z powiadomieniem rodziców
oraz wystąpieniem do wychowawcy klasy z wnioskiem o obniżenie oceny
ze sprawowania. W przypadku ponownego stwierdzenia picia alkoholu,
do dyrektora szkoły zostanie w trybie natychmiastowym skierowany wniosek
o usunięcie wychowanka z internatu.
W przypadku stwierdzenia palenia papierosów:
1. Poinformowanie rodziców o negatywnym zachowaniu wychowanka.
2. Konsultacja z pedagogiem szkolnym.
3. Praca na rzecz internatu.
4. Nagana z ostrzeżeniem wydalenia z internatu, z powiadomieniem rodziców
oraz wystąpieniem do wychowawcy klasy z wnioskiem o obniżenie oceny
ze sprawowania.
Za zażywanie narkotyków oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie
internatu:
Natychmiastowe wezwanie rodziców.
Wezwanie lekarza.
Praca na rzecz internatu.
Nagana z ostrzeżeniem wydalenia z internatu, wystąpienie do wychowawcy
klasy z wnioskiem o obniżenie oceny ze sprawowania.
5. Konsultacja z pedagogiem szkolnym.
6. Skierowanie wychowanka do Poradni Profilaktyki Uzależnień.
7. W przypadku ponownego podejrzenia o branie narkotyków do dyrektora
szkoły zostanie w trybie natychmiastowym skierowany wniosek o usunięcie
wychowanka z internatu.
W przypadku wychodzenia przez okno:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Rozmowa z wychowawcą grupy.
Rozmowa ostrzegawcza z kierownikiem internatu.
Praca na rzecz internatu.
Powiadomienie rodziców o negatywnym zachowaniu wychowanka.
W przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego,
szkodliwego wpływu na kolegów oraz poważniejszych wykroczeń

związanych z łamaniem regulaminu internatu, zostaną natychmiastowo
powiadomieni:. rodzice wychowanka, kierownik internatu, RPI oraz
dyrektor szkoły do spraw wychowawczych
O dalszym postępowaniu wobec wychowanka decyduje RPI.
1. Wychowanek może utracić prawo do mieszkania w internacie.
2. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do mieszkania w internacie.
3. Decyzje o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek kierownika
internatu podejmuje dyrektor szkoły.
4. Wobec mieszkańców internatu będących uczniami innych szkół średnich
ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 decyzje wychowawcze podejmuje RPI. Od tej
decyzji wychowanek może się odwołać do jednostki nadzorującej szkołę.

Postanowienia końcowe:
1. W przypadku rażącego naruszenia praw wychowanka i gdy nie ma
możliwości załatwienia sporu na terenie internatu, wychowanek ma prawo
odwołać się do Dyrektora Szkoły, Rzecznika Praw Ucznia.
2.
Wychowanek występujący w obronie praw innych wychowanków, nie
może być z tego powodu szykanowany, a w razie potrzeby przysługuje mu
prawo do pomocy i opieki ze strony Rodziców, Rzecznika Praw Ucznia.
3. Wychowankowie, którzy otrzymali w szkole zachowanie naganne, nie
mogą ubiegać się o zamieszkanie w internacie.
4. Regulamin Wychowanka stosuje się wraz z przepisami o działalności MRI
oraz Regulaminem Internatu.
VI.

NAGRODY
Za wyróżniającą aktywność, przykładne zachowanie i postawę godną
mieszkańca internatu oraz bardzo dobre wyniki w nauce wychowanek może
otrzymać następujące nagrody:
1. Pochwałę indywidualną od wychowawcy z wpisem do zeszytu
spostrzeżeń.
2. Pochwałę indywidualną od wychowawcy udzielaną wobec grupy.
3. Pochwałę indywidualną od kierownika internatu udzielaną na apelu.
4. Podniesienie oceny ze sprawowania w szkole.
5. Wręczenie wychowankowi nagrody rzeczowej, „Karty Zaufania”.
6. Wysłanie listu pochwalnego do rodziców.
7. Wyróżnienie w postaci „Karty Zaufania” przydzielane przez Radę
Pedagogiczną Internatu na wniosek wychowawcy grupy otrzymuje
wychowanek, który osiągnął średnią ocen od 4,3 i wyróżnia się
swoim zachowaniem oraz stosunkiem do obowiązków.

