
REGULAMIN INTERNATU SMS CERTUS 

 

Internat jest placówką wspomagającą i uzupełniającą pracę szkoły oraz 

przejmującą funkcję opiekuńczo-wychowawcze na okres pobytu wychowanka 

w placówce, ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków 

bytowych. 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Internat jest czynny pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 18:00 w niedzielę do 21:00 w piątek. 

2. Wychowankowie internatu tworzą grupę wychowawczą z różnych 

szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

3. Opiekę wychowawczą nad mieszkańcami internatu sprawują 

pracownicy pedagogiczni internatu. 

4. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, 

zajęcia sportowe i kulturalne oraz inne formy wypoczynku i 

rozrywki. 

5. Pobyt w internacie jest odpłatny. Wysokość opłaty stałej ustala 

dyrektor szkoły oddzielnym zarządzeniem dyrektora szkoły. 

6. Opłata stała wynosi 390 zł i powinna być uregulowana do 10 dnia 

każdego miesiąca za dany miesiąc rozliczeniowy. 

7. Wychowankowie mogą korzystać z Sali telewizyjnej po godzinie 

22:00, za zgodą wychowawcy internatu, pod warunkiem, że nie 

zakłóci to wypoczynku i spokoju pozostałych wychowanków. 

8. Wychowankowie internatu mogą wychodzić w czasie wolnym poza 

obręb internatu po uprzednim poinformowaniu wychowawcy. 

Poza czasem wolnym wyznaczonym porządkiem dnia, 

każdorazowe wyjście z internatu wymaga zgody wychowawcy. 

 

  



II. Prawa mieszkańców internatu 

Każdy mieszkaniec internatu ma prawo do: 

1. Zakwaterowania i wyżywienia. 

2. Warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z 

porządku dnia 

3. Swobody wyrażania myśli przekonań, zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

4. Opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

5. Rozwijania zdolności i zainteresowań 

6. Wypoczynku w ciszy w godzinach od 22:00 do 06:00. 

7. Przyjmowania w internacie osób odwiedzających – czasie i miejscu 

do tego przeznaczonym, za wiedzą i zgodą wychowawcy. 

 

III. Obowiązki mieszkańców internatu 

Każdy mieszkaniec internaty ma obowiązek 

1. Podporządkować się poleceniom wychowawców. 

2. Przestrzegania zasad współżycia społecznego w internacie. 

3. Przestrzegania rozkładu dnia internatu. 

4. Dbać o zdrowie swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych 

nałogów – nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać 

narkotyków, oraz nie stosować w mowie wulgaryzmów. 

5. Systematycznie pracować nad osiągnięciami jak najlepszych 

wyników w nauce i sporcie. 

6. Dbać o sprzęt, urządzenia i pomieszczenia internatu, przestrzegać 

przepisów BHP. 

7. Trudności i problemy zgłaszać wychowawcy. 

 

  



IV. Wyróżnienia i nagrody 

Za wzorową postawę osobistą wychowanek może otrzymać: 

1. Pochwałę wychowawcy. 

2. Pochwałę wychowawcy na forum wszystkich wychowanków i 

wychowawców z powiadomieniem pisemnym rodziców. 

3. List pochwalny dyrektora szkoły do rodziców. 

4. Dyplom uznania. 

5. Nagrodę rzeczową. 

 

V. Kary  

Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, lekceważenie obowiązków 

i porządku wewnętrznego internatu wychowanek może być ukarany: 

1. Upomnieniem udzielonym przez wychowawcę z wpisem do 

dziennika. 

2. Nagana wychowawcy z powiadomieniem pisemnym rodziców. 

3. Upomnieniem a następnie naganą dyrektora szkoły. 

4. Wykwaterowaniem z internatu na okres 1 miesiąca. 

5. Skreśleniem z listy wychowanków internatu. 

 

 


