
REGULAMIN 

 

 

REGULAMIN INTERNATU 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

W NOWYM SĄCZU 

 

 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Internat jest domem zastępczym na czas roku szkolnego, w którym mieszkają uczennice Zespołu 

Szkół nr 1 w Nowym Sączu oraz innych szkół w przypadku wolnych miejsc. 

 

 

 

II.MIESZKANKA MA PRAWO DO 

 

1.Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy psychicznej bądź fizycznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej. 

2.Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym. 

3.Pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w czasie 

pozaszkolnym. 

4.Przedkładania pani KierowniK i Wychowawcom uwag, próśb i wniosków dotyczących spraw swoich, 

jak i wszystkich mieszkanek. 

5.Poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych, w relacjach rodzinnych i 

korespondencji. 

6.Korzystania z pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia znajdującego się w Internacie i 

przeznaczonego dla młodzieży (z zachowaniem przepisów BHP) w czasie uzgodnionym z 

wychowawcą. 

7.Odpowiednich warunków godnego życia. 

8.Odwoływania się od decyzji Wychowawcy do pani Kierownik Internatu. 

 

 

 

III.MIESZKANKA INTERNATU MA OBOWIĄZEK 

 

1.Ściśle przestrzegać Regulaminu oraz postanowień zawartych w Internacie. 

2.Zgodnie z harmonogramem szkolnym uczęszczać na lekcje i systematycznie przygotowywać się do 

nich. 

3.Dbać o honor Internatu przez godne postępowanie i wzbogacanie jego tradycji. 

4.Aktywnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i imprezach organizowanych w Internacie. 

5.Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i pracowników Internatu. 



6.Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Internacie. 

7.Przestrzegać rozkładu dnia z zachowaniem ciszy w czasie nauki i nocy. 

8.Uczestniczyć we wspólnych zadaniach i pracach grupowych, sumiennie wywiązywać się z 

powierzonych zadań oraz rzetelnie pełnić dyżury. 

Ustalać i dokumentować terminy wyjazdów do domu oraz wyjścia poza teren Internatu. 

9.Regularnie uiszczać opłaty związane z pobytem w Internacie. 

10.Przestrzegać ustaleń regulaminu, wypracowanych norm porządkowych, ogólnych zasad dobrego 

wychowania. 

 

 

 

IV.MIESZKANCE INTERNATU NIE WOLNO 

 

1.Pić alkoholu, palić papierosów, używać innych środków odurzających. 

Zaniedbywać obowiązki szkolne: 

 

a)nieobecności nieusprawiedliwione 

b)naganne zachowanie w szkole 

c)brak promocji do następnej klasy 

 

2.Używać przemocy wobec mieszkanek i wulgarnego słownictwa. 

3.Korzystać z urządzeń, które nie odpowiadają przepisom BHP. 

4.Zakłócać ciszy nocnej i podczas nauki własnej, wychodzić z internatu w czasie ich trwania oraz 

przyjmować gości. 

5.Samowolnie zajmować pokoi mieszkalnych. 

6.Wprowadzać do pokoi sypialnych osób obcych. 

7.Przenosić do innych pomieszczeń przedmiotów i urządzeń Internatu, jak również prywatnej 

własności. 

 

 

 

V.WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

 

Za wzorową i przykładną postawę oraz pracę na rzecz Internatu wychowanka może otrzymać: 

 

1.Pochwałę indywidualną od wychowawcy lub pani Kierownik Internatu 

2.Pisemną pochwałę skierowaną od rodziców wychowanki i dyrekcji szkoły do której uczęszcza 

3.Nagrody rzeczowe 

 

 

 

VI.KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU INTERNATU 

 

1.Upomnienie lub nagana udzielona przez panią Kierownik wobec grupy lub ogółu mieszkanek. 

2.Powiadomienie rodziców i szkoły o nagannym zachowaniu ucznia. 



3.Odesłanie do domu rodzinnego na czas ustalony z rodzicami. 

4.Usunięcie z Internatu z pisemnym powiadomieniem szkoły. 

5.Mieszkanki internatu pokrywają szkody spowodowane przez niedbałe lub nieostrożne obchodzenie 

się z własnością Internatu. 

 


