REGULAMIN INTERNATU
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH i TECHNICZNYCH
w PASŁĘKU
Zasady przyjęcia do internatu
§1
1. Prawo zamieszkania w internacie mają uczniowie ZSEiT w Pasłęku zamieszkujący w
miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub bardzo utrudniony.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i
wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Pasłęku.
3. W przypadku istnienia wolnych miejsc do internatu mogą zostać przyjęci inni uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
4. Kandydaci do internatu składają podania na ustalonym przez szkołę druku w terminie do 10
lipca każdego roku.
5. W przypadku większej liczby kandydatów niż ilość miejsc, przyjęcia dokonuje Komisja
Rekrutacyjna złożona z członków Zespołu Wychowawczego Internatu, która bierze
pod uwagę:
a) odległość od miejsca zamieszkania, udogodnienia komunikacyjne,
b) warunki materialne
c) zachowanie w internacie w ubiegłych latach.
6. Mieszkańcy internatu są meldowani na pobyt tymczasowy na okres nauki przewidziany typem
danej szkoły.
7. Odpłatność za internat reguluje Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku.
8. Odpłatność za częściowe koszty zakwaterowania w internacie pobierana jest łącznie z
odpłatnością za żywienie i regulowana na podstawie przelewu na konto bankowe szkoły.

Cele i zadania Internatu
§2
1. Cele Internatu:
a) Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju
zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
b) Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie
odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
c) Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców jest dążenie do pełnego
usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem
godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.
2. Do zadań internatu w szczególności należy:
a) zapewnienie wychowankom zakwaterowania na miarę możliwości internatu, za częściową
odpłatnością i pełnego zgodnego z normami wyżywienia wg ustalonej stawki oraz właściwych
warunków sanitarno - higienicznych,
b) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień w miarę
posiadanych możliwości finansowych, kadrowych, organizacyjnych i lokalowych.
c) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez
kulturalnych, sportowych i turystycznych.

d) upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan
zdrowia wychowanków,
e) wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych,
f) rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej,
g) zapewnienie warunków do korzystania z pokoi cichej nauki, dostępnych programów
telewizyjnych.
3. Organizacja pracy Internatu:
a) Za pracę internatu odpowiedzialny jest kierownik powołany przez Dyrektora ZSEiT w Pasłęku.
b) Opiekę wychowawczą nad mieszkańcami Internatu sprawują pracownicy pedagogiczni
Internatu (wychowawcy grup i kierownik), którzy wraz z pedagogiem szkolnym tworzą Zespół
Wychowawczy Internatu.
c) Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze.
d) Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca grupy lub inni wychowawcy.
e) Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od niedzieli godz. 16.00
do piątku godz. 16.30 ).
f) W godzinach od 9.30 do 13.00 internat jest zamknięty.
g) Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy
opracowany przez Zespół Wychowawczy Internatu.
h) Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia kulturalne i sportowe
oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
i) Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu jest Młodzieżowa Rada Internatu.

Prawa mieszkańców Internatu
§3
Każdy mieszkaniec Internatu ma prawo do:
1. zakwaterowania i wyżywienia;
2. warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z porządku dnia (w czasie nauki
własnej obowiązuje cisza, nie przyjmowanie gości, wszyscy wychowankowie, w tym zwolnieni z
nauki własnej, mają obowiązek przestrzegania ciszy)
3. wykorzystania wszystkich możliwości Internatu do :
a) właściwej opieki wychowawczej,
b) stwarzania odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
4. poszanowania godności własnej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i
rodzinnych;
5. życzliwego, podmiotowego traktowania oraz pomocy pracowników Internatu w przypadku
jakichkolwiek trudności czy niepokojów;
6. swobodnego wyrażania własnych poglądów pod warunkiem, że nie naruszą zasad moralności
społecznej bądź podstawowych praw innych osób (współmieszkańców);
7. swobody wyrażania wyznawanej religii lub przekonań, sposób ich wyrażania nie może obrażać
uczuć lub przekonań innych osób (mieszkańców Internatu);
8. rozwijania swoich zdolności i rozbudzania swoich zainteresowań poprzez uczestniczenie w
życiu naukowym, kulturalnym Internatu;
9. swobodnego utrzymywania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz środowiskiem
domowym poprzez:
a) wyjazdy i wyjścia do domu rodzinnego po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą Internatu
terminu wyjazdu i ewentualnego powrotu,
b) wyjścia w sprawach prywatnych po uprzednim wpisaniu się do "zeszytu wyjść";

10. opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej lub psychicznej
korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie;
11. natychmiastowej informacji na temat wszystkich uwag pozytywnych i negatywnych, które
otrzymuje od wychowawców, ich konsekwencjach dla jego dalszego pobytu w placówce oraz do
pomocy w dążeniu do poprawy w zachowaniu;
12. przyjmowania w Internacie osób odwiedzających - w czasie i w miejscu do tego
przeznaczonym, za wiedzą i zgodą wychowawcy,
13. wypoczynku w ciszy w godz. 22.00 - 6.30,
14. nauki po godz. 22.00 w miejscu i wymiarze czasu uzgodnionym z wychowawcą, przy
respektowaniu zasady nienaruszania prawa do wypoczynku innych mieszkańców Internatu,
15. rozrywki kulturalno - sportowej na terenie szkoły i poza nią oraz korzystania z zajęć
sportowych organizowanych pod nadzorem opiekuna,
16. indywidualnego wystroju i urządzania sal sypialnych, po uzgodnieniu z wychowawcą (zgodnie
z przepisami BHP), bez powodowania trwałych uszkodzeń sprzętów, ścian i obiektu (planowane
prace techniczne winny być wcześniej zgłoszone wychowawcy).

Obowiązki mieszkańców Internatu.
§4
Każdy mieszkaniec Internatu ma obowiązek:
1. podporządkować się poleceniom wychowawców oraz kierownictwa Internatu,
2. zachowywania się godnie w każdej sytuacji,
3. przestrzegania zasad współżycia społecznego w Internacie, a w szczególności:
a) okazywania szacunku wszystkim członkom społeczności Internatu,
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
4. przestrzegania rozkładu dnia Internatu, a przede wszystkim:
a) godzin ciszy nocnej - od 22.00 do 6.30,
b) przebywania w swoim pokoju od godz. 22.00,
c) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne (wychowanek nie może przebywać w
Internacie w godzinach od 9.30 do 13.00),
d) czasu na naukę własną od 17.00 do 19.00
5. rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć nie przeszkadzając przy tym
współmieszkańcom,
6. dbać o porządek i czystość:
a) utrzymywać porządek w pokojach i innych pomieszczeniach Internatu (pokój należy posprzątać
przed wyjściem do szkoły),
b) okazywać dbałość o czystość i higienę osobistą,
7. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - na terenie Internatu nie wolno
palić papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków i innych środków zmieniających świadomość
oraz przebywać pod ich wpływem
8. aktywnie uczestniczyć w życiu Internatu,
9. dbać i szanować mienie Internatu przez:
a) odpowiedzialność za powierzone mienie,
b) zgłaszanie awarii i usterek,
c) przestrzeganie przepisów ppoż. I bhp,
10. ponoszenia indywidualnie lub zbiorowo odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody.
11. korzystania z żywienia prowadzonego przez stołówkę Internatu,

12. terminowego regulowania opłat za pobyt w Internacie (do 5 - tego dnia każdego miesiąca) - za
mieszkanie i wyżywienie oraz inne, ewentualne nadpłaty będą wydawane na koniec edukacji w
szkole lub po rezygnacji z internatu;
13. uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce i racjonalnego wykorzystania czasu
przeznaczonego na naukę;
14. wpisywania do "zeszytu wyjść i wyjazdów" każdego wyjścia z Internatu, wszelkie wyjścia po
godz. 17.00 wymagają dodatkowego uzgodnienia z wychowawcą (w przypadku samowolnego
opuszczenia Internatu przez wychowanka, kierownictwo Internatu nie odpowiada za jego
bezpieczeństwo),
15. zgłaszania wychowawcy wyjazdów w środku tygodnia, po uprzednim zwolnieniu przez
rodziców lub okazaniu stosownego oświadczenia oraz wpisie do "zeszytu wyjść i wyjazdów"
16. niezwłocznego poinformowania wychowawcy o przypadkach dłuższej nieobecności w
internacie
17. zgłaszania, z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się poza
internatem;
18. wyjazdu do domu, w przypadku choroby, po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą (w
internacie nie mogą przebywać osoby chore, gdyż placówka nie ma warunków, by zapewnić im
opiekę);
19. stosowania zasady tolerancji światopoglądowej w stosunku do drugiego człowieka;
20. aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w
internacie;
21. godnego reprezentowania placówki na zewnątrz;
22. bezwzględnego przestrzegania zakazu używania, wnoszenia i przechowywania alkoholu,
nikotyny, narkotyków i innych substancji zmieniających świadomość
23. przestrzegania przepisów BHP i p.poż.; w szczególności zabrania się::
a) używania materiałów łatwopalnych i wybuchowych, kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju
źródeł otwartego ognia
b) pozostawiania bez dozoru włączonego sprzętu elektrycznego np. żelazek, suszarek do włosów,
czajników itp.,
c) manipulowania przy urządzeniach wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych i p. pożarowych
24. Dbanie o oszczędne użytkowanie energii elektrycznej i wody.

Nagrody i konsekwencje
§5
1. Mieszkaniec Internatu wyróżniający się swoją postawą może otrzymać wyróżnienia lub nagrody
takie jak:
a) indywidualna pochwała ustna wychowawcy lub kierownika internatu,
b) pochwała wobec społeczności Internatu,
c) wniosek wychowawcy o podwyższenie szkolnej oceny z zachowania
d) wyróżnienie pisemne kierownika internatu z powiadomieniem Rodziców (opiekunów
prawnych)
e) w miarę posiadanych środków nagroda rzeczowa lub udział w bezpłatnej imprezie
organizowanej przez Radę Rodziców szkoły
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu, zasad współżycia, nie wypełnianie podstawowych
obowiązków oraz inne uchybienia mieszkaniec Internatu może ponieść następujące konsekwencje:
a) naprawa zniszczonego mienia Internatu,
b) ustne upomnienie wychowawcy,
c) pisemne upomnienie wychowawcy
d) nagana wychowawcy

e) wniosek wychowawcy o obniżenie szkolnej oceny z zachowania
f) nagana kierownika internatu z powiadomieniem o tym fakcie rodziców i wychowawcy klasy
g) zawieszenie w prawach mieszkańca Internatu,
h) skreślenie z listy mieszkańców i wydalenie z Internatu.
3. Internat ma obowiązek powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) i mieszkańców o
zastosowaniu konsekwencji.
4. Wychowanka obowiązują Procedury Oddziaływań Wychowawczych (załącznik nr 1).

Inne zakazy i nakazy
§6
Młodzieży zamieszkałej w Internacie zabrania się:
1. samowolnego przenoszenia sprzętu, mienia Internatu z pokoi do innych pomieszczeń,
2. przywłaszczania sobie mienia współmieszkańców oraz własności Internatu,
3. zamykania pokoi na klucz, gdy przebywają w nich współmieszkańcy,
4. używania w pokojach piecyków elektrycznych, grzałek, telewizorów, sprzętu do odtwarzania
muzyki o dużej mocy (wzmacniacze, kolumny głośnikowe),
5. zakłócania ciszy podczas ustalonej regulaminem nauki własnej oraz ciszy nocnej,
6. wprowadzania do pokoi osób postronnych bez wiedzy i zgody wychowawców,
7. przebywania na piętrach, których nie jest się mieszkańcem, po godzinie 20.00.

Młodzieżowa Rada Internatu
§7
1. W Internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu, która jest organem przedstawicielskim
wszystkich jego mieszkańców (załącznik nr 2) .

Stołówka szkolna
§8
Wychowankowie internatu korzystają ze stołówki szkolnej zgodnie z Regulaminem stołówki
(załącznik nr 3)

Inne postanowienia
§9
1. Internat nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach mieszkalnych
Wychowanków.
2. Internat nie odpowiada za bezpieczeństwo wychowanka w drodze do Internatu i z Internatu.
3. Kierownik Internatu w sprawach szczegółowych może dokonać dodatkowych uregulowań
obowiązujących przejściowo lub na stałe. O wprowadzonych uregulowaniach informuje on całą
społeczność Internatu.

