REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU
Internat ZCE przeznaczony jest dla uczniów szkół młodzieŜowych. Pozostałych mieszkańców
(studentów, praktykantów, klientów indywidualnych) na terenie internatu obowiązują ogólne zasady
zachowania, takie same jak młodzieŜ szkolną.
Zapisy poniŜszego regulaminu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz ze
statutem Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

1 . Osoba ubiegająca się o przyjęcie do internatu, zobowiązana jest do złoŜenia do końca roku
szkolnego:
a) podania;
b) dokumentu stwierdzającego stałe zameldowanie;
c) odpisu aktu urodzenia;
d) wymaganych oświadczeń, zgodnie z procedurami postępowania w internacie.
2. Szczegółowe warunki przyjęcia do internatu określone są w II Procedurze przyjmowania
wychowanków do internatu.
3. Mieszkańcy internatu, będący uczniami ZCE meldowani są na czas pobierania nauki,
pozostali na rok szkolny.

PRAWA MIESZKAŃCA

1. Mieszkaniec internatu ma prawo:
a) wybierać członków MłodzieŜowej Rady Internatu;
b) korzystać z pomocy wychowawców i kierownika internatu w przypadkach trudnych
sytuacji Ŝyciowych;
c) uczestniczyć w Ŝyciu kulturalnym, np. wyjścia do kina, teatru, muzeum oraz w
zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ZCE i w internacie;
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d) w uzasadnionych przypadkach wyjechać do domu w środku tygodnia po uzgodnieniu z
wychowawcą oraz, w przypadku gimnazjalistów, po zwolnieniu przez rodziców lub
opiekunów;
e) pozostać w internacie na sobotę i niedzielę po uprzednim poinformowaniu
wychowawcy internatu;
f) zgłaszać do Rady Internatu, kierownika i wychowawców własne pomysły dotyczące
organizacji Ŝycia w internacie;
g) korzystać z urządzeń rekreacyjno – sportowych internatu i ZCE, w przypadku
gimnazjalisty za zgodą trenera i wyłącznie pod opieką wychowawcy internatu;
h) przyjmować gości w godzinach nie naruszających porządku dnia; ograniczenie to nie
dotyczy spotkań z rodzicami i opiekunami, z zastrzeŜeniem ciszy nocnej obowiązującej
w godz. 22.00 – 7.00;
i) korzystać ze sprzętu RTV do godziny 21.30 , w sposób nie utrudniający pobytu innym
mieszkańcom internatu;
j) korzystać w wyznaczonych godzinach z sali cichej nauki i pracowni komputerowych.
2. Zwrot naleŜności za niewykorzystane posiłki przysługuje wychowankom w przypadku
nieobecności w internacie spowodowanej:
a) zwolnieniem lekarskim;
b) wyjazdem na imprezy sportowe;
c) wezwaniem do sądu;
d) wezwaniem WKU;
e) zdarzeniem losowym;
* przewidywana nieobecność powinna być zgłoszona wychowawcy oraz kierownikowi
stołówki dwa dni przed wyjazdem.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

1. Mieszkaniec internatu ma obowiązek:
a) zapoznać się z regulaminem internatu i bezwzględnie go przestrzegać;
b) przestrzegać przepisów BHP i ppoŜ. uszczegółowionych w instrukcji korzystania
z internatu oraz procedurach postępowania;
c) wykupić posiłki w internacie – potwierdzeniem zakupu jest bon Ŝywieniowy;
d) dbać o mienie własne, kolegów i internatu;
e) ponosić pełną odpowiedzialność finansową za zniszczone mienie, w ostatnim miesiącu
pobytu w internacie zdać czysty pokój;
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f) utrzymywać ład i porządek w zajmowanych i uŜytkowanych pomieszczeniach oraz
wokół budynku internatu;
g) dbać o własne zdrowie i nie stwarzać sytuacji zagroŜenia zdrowia i Ŝycia własnego oraz
pozostałych mieszkańców;
h) okazywać szacunek wychowawcom internatu oraz innym pracownikom ZCE;
i) terminowo regulować opłaty za internat i wyŜywienie (zgodnie z XIII Procedurą);
j) wykonywać prace na rzecz internatu;
k) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i uŜywania narkotyków pod
rygorem usunięcia z internatu;
l) pełnić dyŜury (zgodnie z regulaminem dyŜurów oraz XV Procedurą).
2. Wychowanek odpowiada za otrzymany klucz do swojego pokoju, w przypadku zagubienia
dorabia go na własny koszt.
3. W czwartki odbywa się generalne sprzątanie pokoi.
4. W przypadku rezygnacji z internatu wychowanek ma obowiązek:
a/ złoŜenia podania;
b/ rozliczenia stanu pokoju /w obecności współmieszkańców/ i pokrycia kosztów
ewentualnych zniszczeń;
c/ uregulowania naleŜności;
d/ złoŜenia druku wymeldowania.
5. Wychowanek jest odpowiedzialny za bon Ŝywieniowy, w przypadku jego zagubienia traci
prawo do korzystania z posiłków /gimnazjaliści mogą zdeponować bony u wychowawców i
pobierać je kaŜdego dnia/.

NAGRODY I KARY

1. Mieszkaniec internatu w przypadku wzorowego zachowania moŜe otrzymać następujące
nagrody:
a) pochwałę wychowawcy;
b) pochwałę kierownika wobec innych mieszkańców;
c) powiadomienie wychowawcy klasy o wzorowym zachowaniu;
d) powiadomienie trenera i rodziców o wzorowym zachowaniu;
e) list pochwalny dyrektora ZCE do rodziców i władz klubowych;
f) nagrodę rzeczową.
2. Mieszkaniec internatu moŜe otrzymać nagrodę za utrzymywanie porządku w pokoju, zgodnie
z regulaminem konkursu czystości.
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3. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z regulaminu mieszkaniec
internatu będzie podlegał następującym karom regulaminowym:
a) upomnienie wychowawcy;
b) nagana wychowawcy oraz powiadomienie trenera (w przypadku sportowca);
c) upomnienie kierownika internatu i powiadomienie rodziców;
d) nagana kierownika internatu;
e) nagana z-cy dyr. ZCE ds.SM
f) nagana dyrektora ZCE;
g) usunięcie (na czas określony lub nieokreślony) z internatu;
h) w szczególnych wypadkach Zespół Wychowawczy ma prawo ustalić karę
indywidualnie na określony czas.
4. Mieszkaniec moŜe być usunięty z internatu z pominięciem kar regulaminowych za:
a) naruszenie godności osobistej wychowanków i wychowawców;
b) stosowanie przemocy fizycznej wobec kolegów;
c) przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły i internatu;
d) zaŜywanie lub rozprowadzanie narkotyków;
e) dokonywanie kradzieŜy.
5. Zespół Wychowawczy internatu wnioskuje w sprawie nagradzania i udzielania kar
wychowankom internatu.
6. W przypadku udzielenia kary, wychowankowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora
ZCE w terminie 3 dni od dnia udzielenia kary.

PORZĄDEK DNIA

pobudka, toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie i wyjście do
szkoły, dyŜury porządkowe

6.45 – 8.00

zajęcia szkolne + treningi

8.00 – 18.00

internat zamknięty dla wychowanków – prace techniczne
/sprzątanie, naprawy, konserwacje/

10.00 – 13.00*

obiad

13.00 – 15.30
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zajęcia własne wg zainteresowań (czytanie prasy, słuchanie
muzyki, itp.).

15.00 – 16.30

nauka własna

16.30 – 18.30
lub dłuŜej

kolacja

18.30 – 19.00

czas wolny organizowany przez wychowawców (zajęcia
świetlicowe, TV, kawiarenka internetowa, siłownia, zajęcia
sportowe na hali lub na boisku, itp.).

19.00 – 21.30

toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

21.30 – 22.00

cisza nocna

22.00 - 7.00

* decyzję o wcześniejszym/późniejszym zamknięciu internatu podejmuje w razie potrzeby
wychowawca dyŜurujący. Wychowawca ma takŜe moŜliwość zmiany porządku dnia w przypadku
zbiorowego wyjścia z młodzieŜą np.: do kina, teatru, muzeum, na mecz, itp.

1. W godzinach ciszy nocnej internat jest zamknięty . Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do
powrotu do internatu do godziny 21.00. MłodzieŜ gimnazjalna moŜe wychodzić z internatu
tylko pod opieką dorosłych /nie dotyczy chwilowych wyjść do sklepu, na treningi, boisko oraz
teren ZCE – po dostarczeniu oświadczeń rodziców/.
2. Po godzinie 22.00 wszyscy mieszkańcy przebywają w swoich pokojach; moŜna korzystać
tylko z lampek nocnych.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z POKOJU Z ZAPEWNIENIEM WARUNKÓW
BHP I PRZEPISÓW P. POś.

1. Nie wolno wyrzucać Ŝadnych przedmiotów przez okna i balkony.
2. Wychowanek wychodząc z pokoju ma obowiązek zamknięcia go, jeŜeli współlokatorzy są
nieobecni.
3. Przed wyjściem z pokoju i zamknięciem drzwi na klucz naleŜy upewnić się, czy wszystkie
urządzenia i światło zostały wyłączone. Przed wyjazdem z internatu naleŜy zamknąć okna i
drzwi balkonowe.
4. Nie wolno korzystać w pokoju z otwartego ognia i posiadać urządzeń grzewczych typu:
grzałki, ekspresy, tostery. Korzystanie z tego typu urządzeń odbywa się tylko w kuchni
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internatu. śelazko znajduje się w pokoju wychowawców i jest wydawane za pobraniem
dokumentu toŜsamości przez wychowawcę dyŜurnego.
5. W ostatnim dniu pobytu w internacie (przed wakacjami, ukończeniem szkoły) naleŜy rozliczyć
się z powierzonego mienia (pościel, koce, itp.) oraz klucza od pokoju.
6. ZCE nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne, znajdujące się w pokojach
mieszkalnych.

Regulamin zatwierdzono na radzie pedagogicznej dnia 2 lipca 2007 roku.
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