
lłEGULAMl N lłl.]KIłUl,AcJI
wYcHOWANKÓW Do INTlrltNAl,U Zsois

w ZlliI,ONE.I (;ÓRZli,.

1. o przl,jęcie do intematu nrogą ubicgać się wszvscy uczniorvie Zsois, mieszkaiący poza
Zieloną Górą omz rv prąpadku woln!,ch miejsc uczlliowic innych szkól.
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Komplet dokuNentów o przięcie do iDlernafu na]eży zł()życ u kiero\łnika inlcrnalu ]ub
w sckrctflIiaiach szkół zsois-
Pielwszcństwo \ł przi,jęoiu clo intcrualu mająucz io\\ie.juź n]ic§zkający oraz uczrtiowie
Zsois,
Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuie kiqo\Vlik inle|)atu !ł porozunrieniu z
Dyrektorem Zsois na podsta\\ie złożonych podali i opiDii \ł!cho\!,a§có$. intcnratu.
WaruŃiem przljęcia rłyclrorłanków ponorł,nie ubiegających się o miejsce \ł,intemacie
Zsoisjest ich dot},chczasou,e. Poz\tlNne żachorranic. lvIaścirrl,stosunek do
regulanlillll inlelnatu oraz obo$ iązków, s7koln} ch,
Wl,clrorłarrek.lttór,l,u, poprzednitli loku s7kolnvnr nrieszliał \\ intenacic ZSOiS. Llic
plzestźcgął legLllanlinLl intcn]atu.llie Wywiązyrllł się ze swrrich oborł.iązl<łlt olnz blł
karony clyscyplirramie. moźc żostać nie pIZ},jętv L1o illlel,L,]łtU na kolejrry rok szkoluy lLtL,l

prz},jęly na zasadzie pobytu walunkolł,cgo, Decyzję o przyjęcie warunłowym poclcjtnuje
llada Wyclror,varvcza Intematu lub D),rcktor ZSoiS.
l]czniowie. któ|zy otlz,Ymali decyzję odtnorrnąTv splarł,ic przyjęcia do intemalu. mogą
żwńcić się do Dyrektora lSOiS o ponorvnc rozpatrżenic prośb! o przrjęcie. Decl zja
D!,lektora Zsois jes1 o5talcczna.
}Iiejscc w intenracie u,J,cho§anko\Ą,ie oLrz}Trują najeden rok szkolrry-.
Walunkictr1 pobytu Wycho\\,anka W intelnacie icst pżestlzeganic lcgulaminu intcn]altl.
\łyktlpienic całodzienne!!o l\Yżywjcl'lia pŁed rozpoczęciem oklcsu ży\rieniowe8o olaz
clokoniuie zaplaty za k\łalelunek zgoclnie Z aklualnylll zalżądzenienr Dyrekttlra ZSOiS.

l0, W pt,zypadku lezygnacji z miejsca w intenracie ZSOiS w trakcie t,oku szkolnego, prolł,ni
opiekulrorvic wl,chowanka o lukcic rczl,gnacji rylrr inni poitllbnrrować wycho\Ą,a\tcę
pronaclzącego lub kierorl,nikł intelnatu z d * ut,r,god n iorł1,1rr rr 1,pr zedzcnienr oraz
dokonać rozliczenil fi n!nso\\,e!o,

8.

9,



REGULAMIN INTEIłNATU

l. POSTANOWIENIA OGOLNE :

1.1, Intenat jest placówĘ opiekuńczo_wychowawczą dIa uczniów pobierających
naukę poza miejscem zamieszkania,

1.2. Kierownik intematu olaz wszyscy Wychowawcy tworząt{adę
WychowawcZą Intematu.

l,3. Wszyscy wychowankowic mieszkający w intemacie trvorzą samorząd
intematu, Placą samorządu internatu kieruje wybrana przez wychowanków
Młodzieżowa Rada Intęrnatu.

1.4. Regulamin internatuobowiązuje wszystkich micszkańców.

2, PMWA WYCHOWANKoW,

wychowanek intematu ma prawo do :

2.7, zapoznania się z regulaminen internatu.
2.2, zamieszkania w intemacie za zgodą kierownika inten,}atu, w przydzielonym

pokoj u.
2.3, wypoczynku w czasie do tego p(zezfiaczonym.
2.4. ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizyczncl t psychicznej.
2.5. poszanowania godności,
2.6. Ącz|iwego i podmiotowego traktowania,
2.7. ochrony pryWatności korespondencji.
2.8. korzystania z pomocy wychowawców i kierownika intcrnatu w pl,Zypadku

trudnych sytuacji życiowych.
2.9. kot,zystania z doraźnej pomocy medycznej lapleczki/ ,za pośrednictwcm

wychowawcy.
2.10, wysłuchania przed udzieleniem kary i odwołania się od niej,
2.1 l, zapoznanie się z wpisem uwag i spostrzeżeń wychowawcy.
2.Iż. zgłaszania własnych pomysłów dotyczących organizacji życia internalu,
2,13. wpĘwania na życie internatu przez działalność samorządową
2.14. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnyclr.
2.15. uczestniczenia w życiu kulturalnyn,
2. l 6, korzystania z urządzeń rekeacyjno-spoltowych.
2.|7. korzyslania z sali telewizyjnej, kuchli, lnternetu oraz innyclr urządzeń

ogólnodostępnych,
2.18. posiadania w pokoju własnego komputera, służącego do rrauki,
2.19. całodziennego wyż.ytvienia w dni nauki szkolnej.



2,20. wyjazdy do domu.
2.21. wychodzenia z intęmatu.
2.22. przyjmowania gości.
2.23, występowania z wnioskiem o uchylenie kary,



3, oBoWlĄżKl WYCiIoWANKóW

Wychowanek intematu zobowiązany jest do :

J,l, zapozttania slę z tcguliltnlncnt inletltalu,
3,2, przestrzegania wszystkich punktów rcgulamiuu internatu,
3,3, systeInatyczrrej i surrrienrrej rrauki,
3.4, przesttzegania przepisów bhp l ppoż. aw szczególności przestrzegalUa

zakżvu używania w pokoju otwafiego ognla ofaz wządzeń elektryczlych
typu grzałki, żelazka, tostery, goliownice, mikrofale, lodóweki, itp,,

3,5 dbałości o tnienie intematu i współuczestniczenia w samorządności intematu,
3,ó_ ponoszenia pcłncj odpowicdzialności finansowej za zniszczone mienic

intematu.
3,7, kulturalnego zachowania rł,obec koJegów, wychowawctiw i illllyoh osób,
3,8, dbałości o zdrowie i higlenę osobistą,
3,9, korzystania z całodziennego łyż}.wienia,
3,10. posradania poczucia odpowiedzialrrości za zycie izdrowie wlasne oraz

u,spóhnieszkańców intematu,
3 l I utrąmyrvania czJstości i estetyki w pomieszczeniach mieszkalnych,

soclalnl clr oraz oIoczcnia inlemant,
3, I 2, utrzyrrania ładu i porządku w zajmowanych pomieszczeniach,
3,l3. przebywania w intemacie w odpowiednim stloju, obuwiu oraz w piżamic u

czasie cis,ry ocncj,
3,14, przebywanie wychowanków na innych piętrach, urożliwe jest wyłącznie za

zgodą wychowawcy pehiącego dyżul na dan},rn piętrze,
3.15, pełnienia dyżuów na terenie intematu zgodnie z harmonogranenr dyżurów,
3, Ló- stosowanie się do porządku dnia obowiąztliącego w intemacle,
3, l 7 uczesi czenia w pracaclr na rzecz intemafu, szkĄ i środowiska poza

godzinami zajęć szkohych,
3,18 pełniąc obowiązki dyżumego zobowiązany jest do wykonyrvania prac

zgodnie z instnrkcjami dyżunt,
3.19, dbania o mienie własne i kolegów, oddawania większych kwot pieniędzy w

depozyt do wychowawcy, nie plzywożenie do inlematu cennych
przcdniotów, zamykania poko.jów w czasic nicobccności, nic
przechorłrywania w internacie pzedniotów będących własnośoią osób spozir
internatu,

3,20, nie palenia papierosów, nie pioia alkoholu, nie zazywania narkotyków,
3.2I uczestniczenia w zajęciach grup \Ąyclrowawczycl\
3,22. tenninowego regulowania opłat w intemacie,
3 23, rozliczania się z powierzonego lub wypożyczonego, intemackiego sprzętu,
3,24, wpłacenia kaucji przed wprowadzeniom się do intemafu, w wysokości

określonej osobn;-łl zarządzeniem lf}Tektola ZSOiS na kźdy rok sżkol y.



4. SYSl,l]M NAGROD l KAI{.

4.1. I)o zakończcniu kazdego półrocza. Ilada Wychoy,awcza lnlematu
clokoliuje occnv poszczcgtihycl,i rwchowankórł, i prac_v grup
lvychoł,alvczych,

4,2, W stosunku do rvychorł,ankórł wyróżliających sie, stosuje się nllstępLrjąec
naglodv;

a, honol,orł,c u,r,r(lżnjcnie rv poslaci pochrvall udziclonej przez rrychowalł,cę
lub kiclownikt intcl,natu w rozmowie indyrvidualncj, na zeblaniu gl up,r

lub na apclu,
b, lł,ysłanie ,. Ljsru (;Iatu]ac\jncgo,, do rodziców wycholvanków

rz. z..g,,lni., rr5 1,ożn,a,jaer.l,ię,
c. nagrociy w ptlstaci uponrinku rzeczowego.

.1.3. Za niervłaścirł,e zachowanic s]-osujc się następujące kaly :

a, uptlnnicnie lvychowarr,cy grup1,, uclziclone ustnie rł, t,tlzl,norł,ic
irlJr,,'drla nt,.j ]_\ nJ /.,h-Jlliu !rup\,

b- naganę,,ł,_ycho\Ą,arvc_y grup1,, urlzi cl onc] pisemnie z porviadclm iclrictlt
rcldzicrilv, Lrcnerór,v i lvychowarvcórv klas.

c, naganę kjerou,nika intcrnatu, udzicloną piscnnic z powiadonrienicln
rodzicórv. Llenerórv i lwchorvarłctirv kias,

d. naganę kierowrrika intcmatu z ostrzeżenien, udzicloną pisennic .
por,r,iadonicnicm loclzictirv. |lcnct,tiu, i,,ł,ychowarł,ct)r.v klas,

c. pozbarvienie prawa do zanricszkania rł,intenlacie /wydalcnie z inLcmutu.
na czas trkreślony 1rrb nieokreślony z polviaciomieniem rodzjcil\Ą, LI,cncro\\,
i wychorvaił,cólv klas,

4,4, ltodzaj kary zastosowancj lłobcc u,ychorvalika, uzależnion1, icsL ocl
rodzaju rvl"kroczenia.

4,5, Wvchorłanek nroźe zostac sLteślony z listy nricszkańców intematu
rv 1rl"bie natvchrr-riastowyn,], $, plzypadkach :

a, shĄ,al,Zania bczpośredrriego Zagrożenia życia i zdrolł,ia,
b. laruszcnia godności osobisLcj inn1,,ch rłl,chou,anktilł lub pracorvnikóił,

szkoł1,,,
c, J.,lł.lst.l;- i lnic tia ,nt.,ln:,t_,
d- picia alkoholu, zażl"wania śloc,lktirv oclurzającyclr, palenia papier,osort.
c, plorł,acizcnia nieiegalnej dzia}alności na telenie plactir.vki



5, REGI]LAMIN WYJŚC POZA INTERNA,L

5.], W czasie wolnym kźdy wychowanek zamicrzający oddalić się poza ilternat,
zobowiąany jest zgłosió ten fakt wychowawcy oraz odnotowac to w zeszyoie
wyjść wpisttjąc cel wyjścia, godzinę wyjścia ipowrotu,

5,2. W czasie nat*i własnej, wyjścia poza intcmat mogą byc realizowane wyłącz-
nie po uzyskaniu zgody wyclrowawcy i odnotowaniu w zeszycie wy.;śc
/ fakl wyra,żenia zgody wychowawca potwierdza własnoręcmlłn podpisem /.

5,3, Trcncr lub działacze klubowi, zobowiązani są do pisemnego poinformowania
kicrownika intematu lń wychowawcę o godzjnach treningów poszczcgóJ-
nych wychowanków, Wychowawca zobowizpany _jest drl uwzglętlnienia
godzin treningów idopasowania ich do indyw.idualnych godzin nauki własnc.j,
Wszelkie zmiany, wychowawca odnotowujc w dzienniku grupowyIn,

5,4. W godzinach wieczomych / po 20,00 / wyjście poza internat możebyć zreali-
zowane wyłącznie za zgodą wyolrowawcy, który fakt wyjścia odlotowqje
w dzienniku wyjśc.

5,5, W godzinach nocnyclr w wyjątkowych przypadkach, wyjście poza lntemat
jest możliwe za z,godą wyclrowawcy a podstawą do wyrżenla zgody jest
piscmna prośba rodziców, trenera lub opiekurów,

5 ó. Regulamin nie obowiązule w przypadkach wyjść poza intcrnat pod opioką
wychowawcy lub nauczyciela,

ó. R_EGULAMIN WYJAZDOW Do DoMoW.

6,l, Wycbowanek zarnierzający wyjęchac do donu na czas dni wolnyclr od nattki
siłolnej, zobowiązany jest zgłosić ten zamiar rłrychowawcy w dniu robienia
wvoisów na wyjazd.

ó.2, Wychowanek zamierzający wyjechac w celach sportowych / meczc, zawody
zgrupowartia, itp, / zobo\.viązany jest do przedłożenia pisemnego
potwierdzenia od tręnęra lub klrrbu, Pismo powinno zawierać następującc
infbrmacje : cel wyjazdu, planowany czas pobyhl, dane osobowe opiekuna
oraz nrtmer telefonu kontaktowego,

6,3, Wychowanek zarnierzający wyjechać do domu w innyn dniu niż dŃ
wyjazdów, zobowiąarry jest do zgłoszcnia z wyprzedzenien tego zamlant
wychowawcy i przedstawicnia uzasadnienia celu wyjazdu,

ó 4, Wychowalek zanierzający wyjeclrac Z intematu w innyn celu niż lfiazd
do domu, zobowiązanyjest do przedstawienia pisernnej zgody rodziców

6.5. W zwięktt z wy.jazdern, plzed opuszczeniem pokoju wychowanek ma
obowiązek posprzątać i wylieśó śmieci, wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu
eleklryczrego, zamkląć oklo i drzwi na k]trcz a klucz pozostawić u
uychowawcy ltlb na poniemi,



7, RECULAMIN PRZYJMoWANIA coŚcl

7.1, Wychowanek ma prawo do przyjmowania gości, pod waruŃiern
przestrzegania poniższych zasad.

7.2, osoba wchodząca na teren intematu zobowiązana jest do zgłosze a
się na portiemi, pozostawienia dowodu tożsalności oraz podania
kogo i wjakim celu chce odwicdzic,

7-3. Pomicszczenie ,, klub ,, jest miejscem przyjmowania gości.
7.4. Pobyt osoby odwiedzającej, nic może zakłócić ustalonego

regulaminem porądku.
7.5. Przebywanie gości na piętrach i r.v pokojach wycirowanków,

możliwe jest po tzyskaniu zgody od dyżurującego wychowawcy,
'l 6. Wyc|rowanek zapraszający gości ponosi pehą odpowledzialność

matońalną za szkody wyrządzane przez odwiedzających.
7-7. Odwiedziny w intemacie rcalizowane mogą być w godz_ od l6"" do

21|,l,.

?,8, W dni wohe orl nauki szkolnej, goście przebylvać mogą w
inlcnracie w godz. od l0()1) <lo zloo,

7,9. W przypadku nie przesrzcga a prze,z odwiedzających ustalonych
zasad odwiedzin, osoby te będą musiały opuścic intemat. Natomiast
wychowaŃowie zapraszający mogą zostać pozbawieni prawa
zapravania gości na czas okeślony lub do odwołania.

7.10. Opuszczając intemat, odwiedzany wraz z gościem powinni
poinfonIować wychowawcę oraz zgłosić się na portiemi w celu
pobrania dokumentu tożsamości.



8. REGULAMIN KoRZYSTANIA ZE SToŁoWKl.

8.1. Wstęp do stołówki dozwolony jest wyłącznie dla osób posiadających
aktualny bon żywnościowy.

8,2, Wychowankowie korzystaiący ze stołówki, zobowiązani są do :

a. przeb}łVania w stołówce w odpowiednim ubraniu,
b. zachowania kultury spożywania posiłków.
c. po zakończeniu posiłku obowiązuje odniesienie talerzy isztućców oraz

pozostawienie po sobię cZystoŚci.
d. wynoszenie ze stołówki naczyń i sztućcówjest zabronione,

8.3. W przypadku konieczności zablania posiłku do pokoju, należy do tego
celu wykorzystywać wlasne naczynia.

8,4. Zwrotnależności za niewykorzystane posiłki, może byc zrealizowany po
zlożeniu przez wchowanka wyprowiantowania u wychowawcy grupy,

8.5. Wyprowiantowanie powinno zawierać bony żywnościowe na okes
nieobecności, powód nieobecności, powinno być podpisane przez
wychowawcę oraz złożone u intendentki z dwudniowym wyprzedzeniem.

8.6. Godziny wydawania posiłków mogą ulegać zmianom w prą.padkach
uzasadnionęj konieczności.

9. REGULAMIN ZACHOWAŃ W POKOJACH MIESZKALNYCH.

9. i. Wychowanek ma prawo do wprowadzania znian związanyclr z wystrojem
pokoju po uzyskaniu zgody kierownika.

9.2. Osoba przyjmująca gości z inrrych pokojów oraz osób spoza intematu,
zobowiązana jest do zabezpieczenia i poszanowanie rzeczy
współlokatorów.

9.3. Zasady odwiedzin reguluje regulamin przyjmowania gości.
9.4. W pokojach mieszkalnych zabronione jest używanie grzejników

elektrycznych, grzałek, tosterów, żelazek, lodówek, telewizorów itp.
zgodnte z zarządzeniem Dyrektora ZSOiS.

9.5. Na korzystanie w pokojach z instrumęntów muzycznych, niezbędnajest
zgoda kierownika,

9.6, W internacie obowiązuje absolutny Zakaz używania otwaftego ognia,
spożywania alkoholu, używania narkotyków oraz palenia tytoniu.

9.7. Przed opuszczeniem pokoju wychołr,aŃowie mają obowiązek wyłączenia
wszystkich urządzeń elektrycznych, zamknięcia okien i drzwi oraz
pozostawienia klucza na portiemi.

9.8. W czasie ciszy nocnej, odwiedziny między pokojarr-ri mogąblc
realizowane wyłącmie po uzyskaniu zgody wychowawcy.

9.9. Pokoje wyznaczonę przez wychowawcę do kwaterunku, musząbyć przez
wychorł anków u} sprzątane i opuszczone rł wyz naczon; ln tetminie,



l0. oBoWIĄZKI DYŻURNEGo :

l0.1. 6.20 - budzenie dyżumego przez wychowawcę.
10.2. 6,30 - dyżumy przeprowadza budzenie wychowanków.
1 0.3. 7.00 - prace porządkowe na kondygnacjach, w łazienkach i na

zęu\ąlrzw zaleiności od potrzeb.
l0.4 7,30 - sprzątanie stołów po śniadaniu.
10.5 20.00 - sprzątania stołów po kolacji.

W czasie zajęć szkolnych i treningów wychowankowie nie pełnią
zadnych dyżurów.



1l, PORZĄDF.K DNIA

I1,1, Dni nauki szkolnej

6]0 - - pobudka
-10 ^]0o - / - snlaoanl€
7l0 - 1600 - zajęcia szkoine
l lr0 .- l6()i) - obiad
do j 6'|5 - czas wolny
lóo5- l8]" - nauka własna
l83"- 200'' - kolac;a
20'x' - 2l]0 - czas rvolny
2'|]0 - 220a ' przygotowanic do ciszy nocnej
22ao - 63a - cisza nocna

l 1.2, Dni wo]ne od naŃi

220! - 63u - cisza nocna



12, PRZEPISY PoRZĄDKoWri

12. l. lDternat nic odpowiada za wartościowe pruednlioty, pozostawione przez
wychowanków w poko.1u.

i 2.2, Każdy wychowanek ponosi pehą odpowiedżiaIność matcriallą za
zlriszcz-onę lttb Llszkodzone mienie internackic. Kazdy prrypadck
zlliszczcnia lub uszkodzenia mienia, nalezy llatychmiast zgłosic
dyżuru.iącemtr wychowawcy ltlb na portlenli.

l2 3, Każda osoba przebywaiąca na tercnic inlematu, zobowiąana iest do
przestrzegaiia przcpisów ppoż. z|,1,łięany cll z systemem alarmowal)ia,
Zamontowanyll] w intemacie,

1ż.4. Zalxonlone jest \łprowadzanie i posiadzulic na terenie intematu
wszclkich zwierząt,

l2,5, Zabronione jcst zźmykanie się w pokoju w spostib rrnicmożliwiający
weiścic od zownąlTz

l2_ó Przebywanic w czasic ciszy rlocncj rv poko.ju nauki własncj, dozwolonc

.|est za zgodą wychowa}ycy nocnego,
l2-7, Oglądanic plolrallów telcwiżyjnych po godz. 22m dozwolonejcst

łYłącznie Za Z8odą wychowawcy nocnego lub wyclrowawcy grupy.
l2 8 Osoba nie będąca wychowankiem in(crnattl, moźe w wy.iątkowych

sytuacJach skorzystac Z Doclegu ( odpłatnego lub nieodpłatnego )w
intcrnacic po tlzryskatiu zgody kierownika intcrnatu,

J2-9, Czwartck_jest dnien wypisów na lvyjazdy clo dunów w dni wolne od
narrki szkolne.;,

t2,l0, Kżdy wychowanek jest zobowiązany do legitylnowaDia się kartą
lnicszkańca internatu,

l2, l l . Wszyscy miesżkańcy inlcrnanl zobowiązan są do powrotu do intenratu
przed, godz. 22|\')
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