
Załącznik nr 7 do Regulaminu Internatu  

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W INTERNACIE 

Obowiązkiem wychowanków jest: 

1. Dbać o zdrowie i życie zarówno własne, jak i innych osób. 

2. Przestrzegać norm współżycia społecznego.  

3. Przestrzegać zasad kultury ubioru podczas wyjść do stołówki (zakaz schodzenia  

w pidżamach i innej odzieży nocnej) oraz do łazienek i toalet (zakaz wchodzenia  

w bieliźnie i w okryciu z ręcznika).  

4. Szanować prawa i spokój innych mieszkańców. 

5. Utrzymywać higienę osobistą oraz czystość i estetykę pomieszczeń, w których 

przebywa. 

6. Codziennie sprzątać zamieszkiwany pokój, raz w tygodniu dokonywać dokładnych 

porządków, a w okresach przedświątecznych, przed feriami i przed wyjazdem na 

wakacje przeprowadzać sprzątanie generalne (za wyjątkiem mycia okien). 

7. Regularnie zmieniać bieliznę pościelową (co najmniej raz w miesiącu).  

8. Informować wychowawcę o fakcie pozostawania w domu w dniach nauki szkolnej  

z powodu choroby bądź innych przyczyn.  

9. Wychowanek chory jest zobowiązany zgłosić fakt wyjścia do lekarza wychowawcy 

przebywającemu na porannym dyżurze. Okres choroby wychowanek powinien 

spędzać w domu.  

10. W przypadku konieczności nagłego wyjazdu z dzieckiem na SOR, do szpitala itp., 

rodzice (w zależności od odległości do miejsca zamieszkania) zobowiązani są do 

przyjazdu do Marcinkowic i załatwiania spraw zdrowotnych swojego dziecka.  

W przypadku wyjazdu nocnego koszty przejazdu pokrywają rodzice.  

11. Wychowawcy internatu nie mają prawa podawania wychowankom jakichkolwiek 

leków, dlatego wychowankowie/ich rodzice muszą sami o nie zadbać i zażywać je na 

własną odpowiedzialność. O tym, jakie leki wychowanek zażywa należy każdorazowo 

powiadomić wychowawcę. Dotyczy to także leków przyjmowanych regularnie  

z przepisu lekarza, w tym antybiotyków. 

12.  Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze  

z domu do internatu i z internatu do domu, a także podczas pobytów poza 



internatem, które nie są organizowane przez naszą placówkę. Takie pobyty (wyjścia i 

wyjazdy  

z internatu) wymagają zgody rodziców, wyrażonej w stosownym oświadczeniu. 

13.  Każdy wychowanek, który wszedł do internatu, choćby na chwilę, od tego momentu 

przechodzi pod opiekę placówki i ma obowiązek stosować się do zasad Regulaminu. 

14.  Internat nie wyraża zgody na wyjścia nocne. W sytuacjach szczególnych dopuszcza 

się zwolnienie do rodziny i opiekunów prawnych na podstawie pisemnego 

oświadczenia złożonego przez rodziców lub opiekunów prawnych w momencie 

zamieszkania. Wyjście takie musi być wcześniej uzgodnione z placówką, a pismo  

w tej sprawie powinno zawierać imię i nazwisko osoby odpowiadającej w tym czasie 

za dziecko, jej numer telefonu oraz adres pod jakim będzie przebywało dziecko. 

Rodzice potwierdzają oświadczenie czytelnym podpisem, z podaniem numeru dowodu 

osobistego.  

15. Powrót wychowanka do internatu w niedzielę (czy w jakimkolwiek innym dniu,  

powrotu) powinien on nastąpić od godziny 18:00 najpóźniej do godziny 21.00,  

a w przypadku braku połączenia komunikacyjnego do 22.00. O każdym powrocie 

pomiędzy godziną 21.00 a 22.00 wychowawca musi być uprzedzony przez rodziców. 

Po przybyciu do placówki wychowanek zgłasza swój przyjazd dyżurującemu 

wychowawcy.  

16. Wychowankowie/ich rodzice zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat za 

internat (do 10 dnia każdego miesiąca). W wyjątkowych przypadkach opóźnienie 

zapłaty należy z wyprzedzeniem uzgodnić z wice-dyrektorem szkoły i administracją 

internatu, ustalając jej przewidywany termin. 

17. ZA SZCZEGÓLNIE RAŻĄCE NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA 

SPOŁECZNEGO, SZKODLIWY WPŁYW NA MIESZKAŃCÓW  

ORAZ W PRZYPADKU NOTORYCZNEGO NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ  

Z OBOWIĄZKÓW WYCHOWANEK MOŻE UTRACIĆ PRAWO DO 

MIESZKANIA W INTERNACIE 

 

Przyjąłem/ Przyjęłam do wiadomości i stosowania: 

……………………….………………….            …………….…………………………..                                                  

 (czytelny podpis wychowanka)                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

Marcinkowice, dn. ……………………………… 



 


