Regulamin Internatu
Niepublicznego Liceum Szkole Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Piłki Siatkowej im Agaty Mróz – Olszewskiej

Zamieszkanie w internacie jest przywilejem dla jego mieszkanek, równocześnie na czas
pobytu w nim odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanek jest obowiązkiem
pracowników. Stąd aby zapewnić właściwe funkcjonowanie placówki oraz zapewnić jak
najbardziej optymalne i bezpieczne warunki pobytu, każda z wychowanek jest zobowiązana do
zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad.
1. Wychowanka ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej;
b) zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej i psychicznej;
c) poszanowania jej godności, życzliwego i podmiotowego traktowania;
d) swobody wyrażania myśli i przekonań;
e) optymalnych warunków pobytu w placówce;
f) korzystania z pomieszczeń i urządzeń internatu;
g) korzystania z pomocy w nauce;
h) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
i) indywidualnych wyjść (do godziny 2000);
j) przyjmowania na terenie placówki odwiedzającej go rodziny i osób
zaprzyjaźnionych;
k) jawnej oceny własnego zachowania;
2. Wychowanka ma obowiązek:
a) systematycznego uczęszczania do szkoły;
b) uczenia się i przebywania w swoim pokoju w czasie nauki własnej, lub
w miejscach do tego przeznaczonych;
c) przestrzegania zasad kultury współżycia w grupie;
d) dbać o czystość, porządek, estetykę pokoju. Za nieprzestrzeganie tego
obowiązku wychowanka może być ukarana - do kary skreślenia z listy
mieszkanek włącznie;
e) porządek w pokoju jest sprawdzany przez wychowawcę pełniącego dyżur,
wychowawcę odpowiedzialnego za pokój oraz państwowe organy kontroli
sanitarnej;
f) wystawianie butów poza pokój sypialny
g) uzyskania zgody wychowawcy na odwiedziny osób spoza terenu placówki
(osoba odwiedzająca ma obowiązek okazać legitymacje lub dowód tożsamości
u wychowawcy.);
h) przestrzegania zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej (wychowanka po
godz. 2200 przebywa w swoim pokoju );
i) zgłaszania wyjść poza teren placówki wychowawcy lub dyrekcji włącznie
z wpisem do zeszytu wyjść;
j) przestrzegania rozkładu dnia;
k) odpowiedzialności za własne postępowanie (za wyrządzone szkody wychowanke ponosi odpowiedzialność finansową);
l) dbania o mienie placówki (zgłaszanie usterek);
m) powiadamiania wychowawcy lub dyrektora o wyjeździe do domu w ciągu
tygodnia (włącznie z wpisem do zeszytu wyjazdów oraz za zgoda rodziców);
n) w razie opuszczenia pokoju każdorazowo jego zamykania;

o) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój;
3. Wychowankom zabrania się:
a) nocowania poza internatem od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych
sytuacjach o zwolnieniu decydują rodzice wychowanki, lub w razie imprez
sportowych trener i powiadamiają o tym dyrektora szkoły;
b) przechowywania w internacie dużych sum pieniędzy oraz wartościowych
przedmiotów;
c) wnoszenia, posiadania, wszelkich produktów żywnościowych, które są
zabronione;
d) zamykania się w pokojach od wewnątrz, klucze od pokoi w czasie nieobecności
mieszkańców znajdują się u wychowawcy lub dyrektora szkoły;
e) posiadania, rozprowadzania i używania środków odurzających oraz
przebywania pod ich wpływem;
f) samowolnego wychodzenia z internatu;
g) dewastacji mienia placówki;
h) wynoszenia naczyń i posiłków z jadalni;
i)
przebywania poza pokojem mieszkalnym po godzinie 2200
j) zakłócania ciszy nocnej oraz samowolnego opuszczania internatu na noc;
k) zachowań demoralizujących, wybryków chuligańskich i popełniania czynów
karalnych;
l) przyjmowania bez zgłoszenia wychowawcy osób obcych w pokojach
mieszkalnych;
m) oklejania drzwi, ścian i mebli oraz przemeblowywania pokoi. Każdorazowa
zmiana wymaga uzgodnienia z dyrektorem szkoły;
n) używania i posiadania w pokoju świeczek i urządzeń grzewczych, kuchennych
/grzejników, grzałek, kuchenek, tosterów, frytkownic, czajników itp.
o) dokonywania jakichkolwiek napraw urządzeń, szczególnie elektrycznych.
W przypadku uszkodzenia wymienionych urządzeń należy natychmiast
zgłaszać ten fakt dyżurującemu wychowawcy lub portierowi;
4. Nagrody
a) pochwały dyrektora szkoły w rozmowie indywidualnej, na spotkaniu grupy.
b) na zakończenie roku szkolnego pamiątkowe nagrody w postaci książek,
dyplomów z dedykacją.
c) list pochwalny do rodziców.
5. Kary
upomnienie lub nagana wychowawcy.
b)
nagana udzielona przez dyrektora.
c)
nagana dyrektora i warunkowe pozostanie w placówce.
d)
skreślenie z listy mieszkanek.
1) Wszystkie z wyżej wymienionych kar można stosować łącznie lub stosując
gradację.
2) W przypadku zastosowania kar zawiadamia się rodziców (opiekunów) .
a)

3) Skreślenie z listy mieszkanek z powiadomieniem rodziców (opiekunów) może
nastąpić w przypadku:
a) spożywania napojów alkoholowych,
b) palenia papierosów,
c)
celowej dewastacji mienia,
d) niestosowania się do regulaminu internatu,
e) niestosowania się do zasad żywieniowych, ramowego planu dnia,
f)
niewłaściwego zachowania wobec wychowawcy pełniącego dyżur,
g) terroryzowania i znęcania się nad innymi wychowankami,
h) kradzieży,
i)
wulgarnego i aroganckiego zachowania na terenie,
j)
wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z okien,
k) zachowania budzącego obrzydzenie i odrazę,
l)
narażania życia własnego i innych,
m) utrzymywania pokoju w nagannym stanie sanitarno-porządkowym,
n) powtarzających się zachowań sprzecznych ze Statutem i Regulaminem,
wobec których, stosowane wcześniej oddziaływania wychowawcze i kary
nie przyniosły rezultatów.
4) Wszystkie wychowanki uczestniczące w zdarzeniu łamiącym rażąco regulamin
mogą być traktowane jak sprawcy i podlegają karze regulaminowej do skreślenia
z listy mieszkanek włącznie.
5) Wychowanka może odwołać się:
a) od decyzji wychowawcy do Dyrektora Niepublicznego Liceum Szkoły
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
b) od decyzji Dyrektora za jego pośrednictwem do Śląskiego Kuratora Oświaty jeżeli
uważa, że kara jest niesłuszna i krzywdząca.
6. Internat prowadzi następująca dokumentację:
a) Książkę wyjść i wyjazdów wychowanek,
b) Zeszyt dziennych raportów,
c) Plan dyżurów kadry pedagogicznej,

7. Przykładowy plan dnia w tygodniu









Pobudka, toaleta poranna - godzina 6.30
Śniadanie - godzina 7.00
7.30-8.00 porządkowanie pokoi, przygotowanie do treningu
I Trening - godzina 8.00 - 10.00
Zajęcia lekcyjne od godziny 10.30 zgodnie z planem lekcji, maksymalnie do godziny 16.45
w środę zajęcia lekcyjne od godziny 8.00 bez porannego treningu
przerwa na obiad 13.50-14.20
II Trening – 17.00 - 19.00




Kolacja 19.30 – 20.00
Cisza nocna od godziny 22.00 – 6.30

8. Przykładowy plan dnia w weekend






900 – śniadanie
930 – 1300 - czas wolny, zajęcia treningowe, mecze
1400 - 1900 - czas wolny, zajęcia treningowe, mecze
1900 – kolacja
2200 - 6.30- cisza nocna ( w razie potrzeby nauka własna do godz. 2300)

9. Postanowienia końcowe
a) internat może pobierać opłatę dodatkową za używanie prywatnego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego w pokojach oraz za korzystanie z niektórych
urządzeń stanowiących własność internatu.
b) placówka może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe przez kwaterowanie
w czasie wolnym od nauki w szkole grup młodzieżowych w pokojach
wychowanek.
c) wychowanka bez wypowiedzenia umowy może zostać przeniesiona do innego
pokoju, jeżeli nie są wykorzystane wszystkie miejsca w pokoju, który zajmuje.
d) fakt pełnoletności wychowanki nie zmienia w znacznym stopniu jego praw
i obowiązków.
e) internat jest placówką feryjną, w okresie wakacji należy opuścić placówkę (ze
wszystkimi rzeczami osobistymi).
f) regulamin wchodzi w życie dnia 01.09.2021 roku.
Regulamin przyjęty decyzją
Rady Pedagogicznej z dnia 26.08.2021

