
 
Załącznik nr 1 

 

Wniosek o przyjęcie do Internatu 

 

Proszę o przyznanie miejsca w internacie w roku szkolnym ………………….   

mojej/mojemu córce/synowi ………………………………………………………………….  

I. INFORMACJE PERSONALNE:   

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………….................   

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..   

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….   

Telefon komórkowy ucznia ………………………………………………………………….   

Nazwa szkoły, klasa ………………………………………………………………………….   

Adres szkoły, telefon …………………………………………………………………………   

Rodzice/opiekunowie:  

Ojciec ………………………………………………………………………………………......  

 Matka …………………………………………………………………………………………..  

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………   

Telefon stacjonarny ……………………………………………………………….   

telefon komórkowy rodziców ……………………………………………………..   

II. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA   

1.Opinia o stanie zdrowia dziecka 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...........................  

2.Uwagi rodziców /opiekunów dotyczące zdrowia dziecka…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 

zapewnieniu mu właściwej opieki podczas pobytu w placówce.   

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem zakwaterowania dziecka w internacie jest  

osobiste stawiennictwo rodzica / opiekuna prawnego.   

 

 

……………………                                                 ………………………………   

(miejscowość data)                                         (czytelny podpis rodziców/ opiekunów)     
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Wyrażamy zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w niniejszym 

druku przez Komisję Kwalifikacyjną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie  

w celu przyjęcia dziecka do internatu.   

 

 

  ………………………………….         

                                                                                      (podpis rodziców/ opiekunów)   

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  

w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10. Dane będą wykorzystane w procesie rekrutacji  

do Internatu i przechowywane do czasu zakończenia nauki w szkole. 

 

 

 

III. OPINIA WYCHOWAWCY O zachowaniu, wynikach w nauce oraz stanie 

pozostawionego pokoju w poprzednim roku 

szkolnym………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………                                                                                                                                   

(data, podpis wychowawcy)    

 

 

 

 

 

 

IV. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNO – REKRUTACYJNEJ 1. przyznano 

uczniowi/ uczennicy miejsce w Internacie* 2. Wniosek rozpatrzono odmownie z 

powodu*…………………………………………........................................................................

.......................................................................................................................................................  

*niepotrzebne skreślić     

 

podpis Kierownika Internatu                                 podpis członków Komisji Kwalifikacyjnej 
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Załącznik nr 2  

 

Formularz osobowy wychowanka 

 

1. Imiona i nazwisko………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………….. 

3. Pesel……………………………………………………………………….  

4. Telefon komórkowy wychowanka……………………………………….. 

5. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów,  

matki................................................................................................................. 

ojca…………………………………………………………………………… 

6. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów  

matki..................................................................................................................  

ojca…………………………………………………………………………… 

7. Telefony rodziców/opiekunów  

matki................................................................................................................... 

ojca…………………………………………………………………………… 

8. Adres mailowy rodziców/opiekunów  

matki.............................................................................................................. ...... 

ojca……………………………………………………………………………. 

9. Nazwa szkoły................................................................................................. 

 

10. Adres szkoły.................................................................................................. 

 

11. Klasa ................................................................................  

 

12. Imię i nazwisko wychowawcy klasy........................................................... 

 

13. Czasowy – tygodniowy program zajęć  

 

Pon................................. Śr.................................... Pt.................................  

 

Wt.................................. Czw...................................  
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Wyrażamy zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu zakwaterowania w 

internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz 

realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych.  

 

 

 

                                                      

                                                          ………………………………….  

                                                                                 (podpis rodziców/ opiekunów) 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  

w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10. Dane będą wykorzystane w procesie rekrutacji  

do Internatu i przechowywane do czasu zakończenia nauki w szkole. 
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Załącznik nr 3  

 

Oświadczenie rodziców 

 
Niniejszym oświadczamy, że jako prawni opiekunowie……………………………………….  

                                                                                                 (imię i nazwisko ucznia)  

 

zapoznaliśmy się z Regulaminem Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

1. Zobowiązujemy się do systematycznego płacenia określonych należności za żywienie  

w internacie (do 10-go każdego miesiąca).  

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność materialną, za szkody spowodowane przez dziecko.  

3. Zobowiązujemy się do współpracy z wychowawcami w rozwiązywaniu problemów 

opiekuńczo – wychowawczych oraz wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji 

telefonicznych przez całą dobę dotyczących zachowania dziecka.  

4. Przyjmujemy do wiadomości, że dziecko nie przestrzegające regulaminu internatu decyzją 

Zespołu Wychowawców może zostać skreślone z listy mieszkańców Internatu.  

5. Przyjmujemy do wiadomości, że pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności za 

rzeczy zgubione lub skradzione.  

6. W sytuacji wymagającej obecności rodzica/opiekuna prawnego (zagrożenie zdrowia, życia 

oraz wszystkich sytuacji cywilno – prawnych) zobowiązujemy się do natychmiastowego 

stawiennictwa.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka nieletniego, zobowiązani są do osobistego 

stawiennictwa w momencie zakwaterowania i wykwaterowania dziecka z internatu.  

8. Oświadczamy, że stan zdrowia dziecka pozwala na zamieszkanie w internacie oraz 

korzystanie z żywienia zbiorowego.  

 

 

 

                                                                                         ………………………………  

                                                                                              data i podpisy rodziców  
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Załącznik nr 3.1  

 

 

Oświadczenie rodziców 

 
Niniejszym oświadczamy, że jako prawni opiekunowie……………………………………….  

                                                                                                 (imię i nazwisko ucznia)  

 

 

Mając na celu dobro i bezpieczeństwo dziecka, wyrażamy zgodę, aby w uzasadnionych 

wątpliwościach został przeprowadzony test na obecność narkotyków w organizmie i badanie 

alkomatem w przypadku zachowań mogących świadczyć o spożyciu alkoholu.  

Badania będą przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji. 

 

 

 

 

 
                                                                                         ………………………………  

                                                                                              data i podpisy rodziców  

 

 

 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  

w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10. Dane będą wykorzystane w procesie rekrutacji  

do Internatu i przechowywane do czasu zakończenia nauki w szkole. 
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Załącznik nr 3.2  

 

 

Oświadczenie rodziców 

 
Niniejszym oświadczamy, że jako prawni opiekunowie……………………………………….  

                                                                                                 (imię i nazwisko ucznia)  

 

 
Wyrażamy zgodę na samodzielne wyjścia naszego dziecka poza internat:  

1) Do szkoły,  

2) Na treningi  

3) Na zajęcia pozalekcyjne  

4) Wszystkie wyjścia indywidualne  

Bierzemy całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego dziecka podczas 

samodzielnych wyjść poza internat.  

 

7. Wyrażamy zgodę/ nie wyrażamy zgody na korzystanie z prywatnych środków 

lokomocji przez moje dziecko w czasie pobytu w internacie. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         ………………………………  

                                                                                              data i podpisy rodziców  
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Załącznik nr 3.3 

 

 

Oświadczenie rodziców 

 
Niniejszym oświadczamy, że jako prawni opiekunowie……………………………………….  

                                                                                                 (imię i nazwisko ucznia)  

 

 
Wyrażamy zgodę na wezwanie Pogotowia Ratunkowego do dziecka w razie zagrożenia 

zdrowia lub życia oraz w razie konieczności zabrania dziecka do szpitala na badania lub 

hospitalizację i udostępnienie jego danych osobowych ratownikowi lub lekarzowi.  

 

 

 

 

 

 
                                                                              ………………………………  

                                                                                              data i podpisy rodziców  

 

 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  

w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10. Dane będą wykorzystane w procesie rekrutacji  

do Internatu i przechowywane do czasu zakończenia nauki w szkole. 
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Załącznik nr 4  

 

 

Oświadczenie wychowanka 

 

 
1. Oświadczam, że przyjmuję w użytkowanie pokój nr……… wraz  

z wyposażeniem zgodnym z kartą inwentarzową oraz odpowiedzialność materialną za w/w. 

wyposażenie.  

2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Internatu  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

3. Wyrażam zgodę, że na czas mieszkania w Internacie – również po ukończeniu 18 lat – w 

uzasadnionych wątpliwościach poddam się testowi na obecność narkotyków oraz badanie 

alkomatem w razie podejrzenia, że znajduję się pod wpływem narkotyku lub alkoholu. Nie 

wyrażenie zgody będzie traktowane, jako przyznanie się do spożywania alkoholu lub 

narkotyków.  

4. W przypadku testu niepotwierdzającego obecność narkotyków lub alkoholu  

w organizmie, nie będę wnosić żadnych pretensji wobec pracowników Internatu.  

5. Przyjmuję do wiadomości, że pracownicy Internatu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 

zgubione lub skradzione.  

 

                                                                            ………………………..  

                                                                              data i podpis wychowanka  

 

 Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 

Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego  

w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10. Dane będą wykorzystane w procesie rekrutacji  

do Internatu i przechowywane do czasu zakończenia nauki w szkole. 
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Załącznik nr 5 
 

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WYCHOWANKÓW INTERNATU  

ORAZ SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA 

  

I.PRZEPISY OGÓLNE 

  

            Punktacja z zachowania wyraża opinię Rady Pedagogicznej Internatu o przestrzeganiu 

obowiązującego Regulaminu Internatu, kulturze i postawie oraz działalności dla dobra 

społeczności internackiej. 

Zachowanie wychowanka ocenia wychowawca grupy po uprzedniej konsultacji z innymi 

wychowawcami oraz kierownikiem Internatu. 

Informacje dotyczące oceny z zachowania przekazywane są do wiadomości wychowanków, 

rodziców oraz wychowawców klas, którzy uwzględniają je podczas wystawiania oceny 

zachowania w szkole. 

  

1.Semestralną i roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: 

 Wzorowe 

 Bardzo dobre 

 Dobre 

 Poprawne 

 Nieodpowiednie 

 Naganne 

  

2. Ocena dobra stanowi punkt wyjścia do ustalenia innych ocen. 

 

II. KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

1.WZOROWE: otrzymuje wychowanek, który: 

1. Nie otrzymał żadnych punktów ujemnych. 

2. Otrzymał w trakcie semestru 10 punktów dodatnich 

3. Uzyskał pozytywną opinie Rady Pedagogicznej dotyczącą działalności dla dobra 

społeczności internackiej- 10pkt 
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 2.BARDZO DOBRE: otrzymuje wychowanek, który: 

1. Nie otrzymuje licznych, powtarzających się punktów ujemnych dotyczących 

niewłaściwego zachowania się od 1-5 pkt. ujemnych 

2. Otrzymał co najmniej10 punktów dodatnich 

  

3.DOBRE: otrzymuje wychowanek, który : 

1. Nie otrzymuje licznych, punktów ujemnych dotyczących niewłaściwego zachowania 

się od 6-15pkt. 

  

4.POPRAWNE: otrzymuje wychowanek, który: 

1. Nie otrzymuje licznych, powtarzających się punktów ujemnych dotyczących 

niewłaściwego zachowania się od15-30 pkt. ujemnych 

  

5.NIEODPOWIEDNIE: otrzymuje wychowanek, który: 

1. Złamał przepisy regulaminu  

2. Otrzymał liczbę punktów ujemnych od 31- 40 pkt. 

  

6.NAGANNE: otrzymuje wychowanek, który: 

1. Otrzymał liczbę punktów ujemnych powyżej 40pkt. 

  

III.  SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW  

Z ZACHOWANIAW INTERNACIE 

  

1. Punkty dodatnie wychowanek otrzymuje za: 

1. Czynne uczestniczenie w działalności dla dobra społeczności internackiej-(opinia 

przedstawiana przez wychowawcy grupy i zaakceptowana przez członków rady 

pedagogicznej-10 pkt.) 

2. Za czynny udział w imprezach uwzględnionych w kalendarzu imprez internatu -1pkt. 

3. Reprezentowanie internatu w konkursach zewnętrznych-1pkt 

4. Czystość w pomieszczeniach mieszkalnych: 
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 Wychowanek który nie uzyskał w okresie żadnych punktów ujemnych za 

czystość-(jednorazowo10 pkt. dodatnich na koniec semestru) 

 Wychowanek który otrzymał max 1-3 punktów ujemnych za czystość-

(jednorazowo-5 pkt. dodatnich na semestr) 

  

2.Punkty ujemne (jednorazowo 1 pkt.) wychowanek otrzymuje za: 

  

1. Niekulturalny stosunek do pracowników Internatu i lekceważący stosunek do ich 

poleceń 

2. Ignorowanie pobudki i niepunktualne wyjścia na zajęcia szkolne 

3. Każde nieusprawiedliwione pozostanie w internacie 

4. Przychodzenie na przerwach lekcyjnych do Internatu 

5. Nieobecność nieusprawiedliwiona  na nauce własnej  

6. Przebywanie poza Internatem po godz. 20 00(okres zimowy) ,2100(okres wiosenny) bez 

wiedzy i zgody wychowawcy 

7. Samowolne opuszczenie Internatu bez wypisu  

8. Zakłócanie ciszy nocnej, nauki własnej 

9. Samowolna zmiana pokoju w godzinach ciszy nocnej i nauki własnej bez zgody i 

wiedzy wychowawcy pełniącego dyżur 

10. Nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie Internatu 

11. Notoryczne używanie wulgaryzmów na terenie Internatu oraz niekulturalny stosunek 

do kolegów i koleżanek 

12. Zamykanie drzwi na klucz podczas przebywania w pokoju mieszkalnym 

13. Sprowadzanie osób spoza Internatu bez zgody i wiedzy wychowawcy 

14. Przechowywanie naczyń ze stołówki w pokoju 

15. Niewłaściwe przechowywanie żywności w pokoju 

16. Pozostawianie bałaganu w aneksie kuchennym oraz w łazience 

17. Niewłaściwe zachowanie naruszające przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w internacie 

  

3. Czystość w pokojach mieszkalnych 

  

Czystość sprawdzana jest codziennie przez wychowawcę pełniącego dyżur- 

nieprzestrzeganie czystości i porządku w pokoju-(podsumowane raz w tygodniu przez 

wychowawcę grupy za każdy dzień tygodnia od pn- pt 1 pt ujemny-5pkt na tydzień) 

  

1.Punkty dodatnie otrzymuje wychowanek: 

1. Który nie uzyskał w okresie żadnych punktów ujemnych za czystość-jednorazowo10 

pkt na koniec semestru 

2. Który otrzymał max 1-3 punktów ujemnych-jednorazowo-5 pkt. dodatnich 
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 2.Punkt ujemny wychowanek otrzymuje za: 

1. Nieschowaną pościel do tapczanu (odpowiedzialność indywidualna) 

2. Łóżko niezaścielone kocem (odpowiedzialność indywidualna) 

3. Bałagan na stole i półkach (odpowiedzialność zbiorowa) 

4. Brudną podłogę (odpowiedzialność zbiorowa) 

5. Niewyrzucony kosz (odpowiedzialność zbiorowa) 

6. Ubrania i ręczniki wiszące na szafie i krzesłach (odpowiedzialność zbiorowa) 

7. Porozrzucane buty (odpowiedzialność zbiorowa) 

 

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁAMANIA PRZEPISÓW 

ZACHOWANIA  

W INTERNACIE 

1. Za wybryk chuligański – pobicie, znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad drugą 

osobą bądź zwierzęciem, kradzież, szantaż, naruszenie godności drugiego 

człowieka czy też handel papierosami, e-papierosami, narkotykami, dopalaczami 

lub alkoholem na terenie Internatu  

1. a.      Skreślenie z listy wychowanków 

  

2. Za spożywanie lub przebywanie w stanie wskazującym na spożycie substancji 

odurzających lub alkoholu, wnoszenie posiadanie alkoholu lub pojemników po 

alkoholu na terenie placówki 

      2.   a.      Skreślenie z listy wychowanków 

3. Karę warunkowego pobytu w internacie 

4. Obniżenie zachowania do nieodpowiedniego w semestrze w którym nastąpiło 

przewinienie 

5. Pisemna informacja do dyrekcji szkoły do której uczeń uczęszcza o obniżenie 

zachowania o jeden stopień. 

  

3.Wychowanek który w trakcie semestru złamał przepisy z jednego z poniżej 

wymienionych podpunktów: 

1. 5 pkt. łącznie z jednego przewinienia -rozdział III pkt.2 

2. 5 pkt. łącznie w tygodniu za czystość-rozdział III pkt. 3 

Otrzymuje: 

1. Naganę kierownika internatu 

2. Karę warunkowego pobytu w internacie. 

3. Obniżenie zachowania do nieodpowiedniego w semestrze w którym nastąpiło 

przewinienie 
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 Wychowanek który złamał przepisy dotyczące rozdziału III , pkt.2,3 regulaminu nie może 

otrzymać w semestrze przez cały okres pobytu w placówce punktów ujemnych : 

1. a.       5 pkt. łącznie z jednego przewinienia –rozdział III pkt. 2 

2. b.       20 pkt. łącznie za przewinienia-rozdział III pkt. 2 

3. c.       5 pkt. łącznie w tygodniu za czystość-rozdział III pkt. 3 

Złamanie jednego z trzech powyższych przepisów wiąże się z natychmiastowym wszczęciem 

postępowania dot.: skreślenia z listy wychowanków 

  

V. Wychowanek Internatu, który otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę z zachowania 

naganną, traci prawo do zamieszkania w Internacie w przyszłym roku szkolnym. 

VI. Wychowanek Internatu, który otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę z zachowania 

nieodpowiednią, może zostać przyjęty do internatu w przyszłym roku szkolnym warunkowo, 

po uprzednim spisaniu kontraktu w obecności rodziców lub opiekunów prawnych z 

kierownikiem Internatu. W przypadku złamania przez wychowanka Regulaminu Internatu 

zostaje on w trybie natychmiastowym usunięty z listy mieszkańców placówki. 
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Załącznik nr 6 
 

 

NAUKA WŁASNA 

 

 

Czas przeznaczony na przygotowanie do nauki własnej wychowankowie winni 

wykorzystywać na dobór odpowiednich książek, zeszytów, przyborów, pomocy, 

aby go efektywnie zaplanować i wykorzystywać.  

 

W czasie nauki własnej obowiązuje cisza. Wychowankowie powinni unikać 

spacerów, rozmów, korzystania ze sprzętu RTV.  

 

W czasie nauki własnej wychowankowie nie przyjmują gości oraz nie wychodzą 

poza teren internatu. 

 

Prawo do nauki po godzinie 22°° posiadają wychowankowie, którzy ze względu 

na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne nie mogli uczestniczyć w nauce własnej. 

 

Wychowanek pragnący uczyć się po godzinie 22°° powinien wcześniej się 

przygotować poprzez wykonanie toalety, posłanie łóżka.  

 

W przypadku zakłócenia ciszy wychowanek będzie poproszony o zakończenie 

nauki i wygaszenie światła.  

 

Wychowanek może zostać zwolniony z nauki własnej całkowicie lub częściowo 

za zgodą rodziców lub wychowawcy w przypadku wyjścia do biblioteki,  

na zajęcia pozalekcyjne, treningi itp. 
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Załącznik nr 7  

 

 

Regulamin korzystania z aneksu kuchennego i pokoju socjalnego  

w Internacie 

 

1. Aneks kuchenny i pomieszczenie socjalne są monitorowane.  

2. Wychowanek pobiera klucz do w/w pomieszczeń od wychowawcy.  

3. Wychowanek dokonuje wpisu w przeznaczonym na ten cel zeszycie.  

4. Wychowanek korzystający z aneksu i pokoju ma obowiązek:  

1) dbać o ład i porządek w pomieszczeniach,  

2) natychmiast zgłaszać wychowawcy wszelkie usterki jakie zauważył w trakcie 

korzystania z urządzeń;  

3) korzystać z udostępnionych sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem;  

4) nie hałasować;  

5) nie śmiecić;  

6) wywietrzyć pomieszczenie jeśli zachodzi taka potrzeba;  

7) zostawić czyste sprzęty;  

8) nie udostępniać pomieszczenia innym wychowankom;  

9) nie przekazywać klucza innym wychowankom;  

10) zdać osobiście klucz wychowawcy;  

5. Wychowanek odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia 

w w/w pomieszczeniach.  

6. Wychowawca ma obowiązek każdorazowo dokonać odbioru pomieszczeń  

i wpisu do zeszytu o stanie sprzętu i porządku.  
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Załącznik nr 8 

 

Młodzieżowa Rada Internatu 

 

 Wstęp  

1. MRI zrzesza i reprezentuje wszystkich mieszkańców Internatu.  

2. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej oraz partii 

politycznej.  

3. MRI jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków Internatu.  

 

Zarząd MRI  

 

2. W skład zarządu MRI wchodzą:  

- przewodniczący  

- zastępca przewodniczącego  

- członkowie  

3. MRI współdziała z kierownictwem internatu, wychowawcami oraz 

administracją i obsługą placówki.  

 

Zadania MRI  

 

1. Dbanie o dobre imię internatu, szanowanie i wzbogacanie jego tradycji.  

2. Reprezentowanie ogółu wychowanków.  

3. Dokonywanie oceny czystości i porządku w pokojach oraz części wspólnej;  

4. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.  

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w celu podnoszenia poziomu wyników 

w nauce.  

6. Wdrażanie wychowanków do przestrzegania regulaminu internatu.  

7. Współdecydowanie o przyznaniu nagród i wyróżnień wychowankom.  

8. MRI wychowanków może przedstawić Zespołowi Wychowawców, 

Kierownikowi Internatu wnioski i opinie we wszystkich sprawach internatu, 

 a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków.  
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Załącznik nr 9 

 

 

Zasady utrzymania czystości w Internacie 

 

 

 Zgodnie z  pkt 2 Szczególnych obowiązków wychowanków Regulaminu 

Internatu - wychowankowie są zobowiązani do szczególnego dbania o ład, 

czystość i higienę osobistą. 

 

1. Kontroli czystości w pokojach mieszkalnych dokonuje personel pedagogiczny 

każdego dnia tygodnia nauki szkolnej. Pokój wychowanków może uzyskać  

od 0 do 7 punktów zgodnie z podanymi kryteriami oceny czystości. Ocena pokoi 

zgodnie z kryteriami odnotowywana jest na drukach kontroli. 

2. Na koniec każdego miesiąca wylicza się średnią punktów uzyskanych przez 

dany pokój. 

3. Wychowankowie, którzy w danym miesiącu uzyskali średnią punktów poniżej 

5 zostają ukarani jedną z kar zgodnie z zapisem odnośnie kar Regulaminu 

internatu. W przypadku kar udzielanych przez wychowawców  

z powiadomieniem telefonicznym rodziców. W przypadku kar udzielanych przez 

kierownika internatu, z powiadomieniem pisemnym rodziców. 

4. W przypadku wychowanków, którzy zostali ukarani jedna z kar wymienionych 

w Regulaminie Internatu, a ubiegają się o miejsce w internacie  

w kolejnym roku szkolnym mogą zostać warunkowo lub też podanie może zostać 

rozpatrzone negatywnie. 

5. Wychowankowie, którzy nagminnie nie stosują się do zasad utrzymywania 

czystości i porządku w pokojach mieszkalnych i są wielokrotnie karani mogą 

uchwałą Rady Pedagogicznej zostać skreśleni z listy mieszkańców w danym roku 

szkolnym. 
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Kryteria oceny czystości i porządku w pokojach mieszkalnych wychowanków: 

1. Czyste podłogi, czysto pod biurkami, za i pod łóżkami - 1 pkt. 

2. Starty kurz na półkach, biurkach, parapetach - 1 pkt. 

3. Czyste naczynia - 1 pkt. 

4. Pościelone łóżka ( tapczany- pościel schowana lub starannie przykryta 

kocem). 

5. Wyniesione śmieci - 1 pkt. gdy jest mniej niż połowa śmieci w koszu 

6. Ogólny ład - brak rozrzuconych rzeczy typu ubrania, buty, rozgardiasz na 

półkach, itp. - 1 pkt. 

7. Wywietrzony pokój - 1 pkt. 

8. W szczególnych przypadkach indywidualnych zaniedbań dokonuje się 

oceny kontroli czystości konkretnego mieszkańca pokoju z w/w kryteriami. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


