REGULAMIN PORZĄDKOWY INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH
W ZAGNAŃSKU
§1
Uczeń mieszkający w internacie ma prawo do:
1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia za odpłatnością. Uczniowie kwaterowani są
w pokojach trzyosobowych.
1.2 Dyrektor szkoły na wniosek ucznia pełnoletniego lub rodziców/prawnych opiekunów/ ucznia
niepełnoletniego może wyrazić zgodę na zamieszkanie w pokoju jednoosobowym, jeżeli internat
posiada takie możliwości kwaterunkowe. Warunkiem uzyskania zgody są następujące warunki: uczeń
posiada średnią powyżej 4,75, jest w trakcie przygotowań do olimpiad przedmiotowych
i zawodowych, nienagannie zachowuje się w szkole i internacie, nie ma przeciwwskazań lekarskich.
Prawo do zamieszkania w jednoosobowym pokoju po spełnieniu powyższych warunków przysługuje
uczniom od klasy II do IV.
2. Opieki lekarskiej i pomocy służby zdrowia.
3. Korzystania z pomieszczeń takich jak: sala telewizyjna, sala kuchenna, sala cichej nauki. świetlica,
boiska sportowe oraz sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz
rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
4. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz za wiedzą
rodziców i wychowawcy w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych prowadzonych
przez placówki i organizacje środowiskowe.
5. Korzystania z pomocy wychowawców i pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu problemów
osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
6. Przyjmowania w internacie swoich gości, np. rodziców, znajomych, krewnych itp.
w pokojach mieszkalnych i innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach po powiadomieniu
dyżurującego wychowawcy.
7. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
8. Zwracania się do wychowawcy grupy, kierownika internatu we wszystkich istotnych sprawach
i uzyskiwania od nich pomocy.
§2
Uczeń przebywający w internacie ma obowiązek:
1. Przestrzegać prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz norm
i zasad współżycia społecznego.
2. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do
nauki, w miarę możliwości pomagać współmieszkańcom w nauce i przyczyniać się do tworzenia
pozytywnego klimatu pracy na nauce własnej,
3. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.
4. Utrzymywać w czystości i estetyce pomieszczenia mieszkalne oraz otoczenie internatu.
5. Dokonywać pod nadzorem wychowawcy prac porządkowych na terenie wokół internatu oraz
drobnych napraw i prac służących poprawie estetyki i warunków życia w internacie w zakresie
określonym przez kierownika internatu.
6. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą.
7. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu jak również wyjazd poza teren
Zagnańska - w przypadku nieuzyskania zgody zaniechać wyjazdu lub wyjścia.
8. Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o higienę osobistą, estetykę
ubioru, kultury słowa i bycia.
9. W przypadku choroby lub złego samopoczucia niezwłocznie zgłosić się do wychowawcy grupy lub
wychowawcy dyżurnego i udać się do przychodni w celu uzyskania pomocy lekarskiej.
10. Przyjazd do internatu po dniach wolnych powinien nastąpić najpóźniej do godziny 22:00.
11. W przypadku niemożności powrotu z domu do internatu (np. choroba, zdarzenie losowe) należy
niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę grupy lub kierownictwo internatu.
12. Współmieszkańcy pokoju, których kolega nie powrócił z domu do internatu mają obowiązek
zgłosić wychowawcy grupy o jego nieobecności oraz zdać jego pozostawione abonamenty
stołówkowe kierownikowi internatu celem wyprowiantowania.

13. Utrzymywać czystość w pokojach, pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ogólnego oraz
podczas spożywania posiłków w stołówce.
14. Korzystać z wyżywienia na stołówce internatu, posiłki spożywać na stołówce, podczas korzystania
ze stołówki należy stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego wychowawcę jak również
przestrzegać regulaminu wydawania posiłków.
15. Pełnić dyżury w stołówce zgodnie z harmonogramem ustalonym przez sekcję stołówkową
i zatwierdzonym przez kierownika internatu.
16. Przestrzegać zasad higieny osobistej, zmiany obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu
z internatu.
17. Przestrzegać postanowień przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i przepisów
przeciwpożarowych.
18. Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w doraźnych pracach porządkowych na
rzecz internatu i środowiska w wymiarze określonym przez kierownika internatu.
18.1. Dyżurny wychowanek pełni dyżur wg ustalonego harmonogramu od godziny 17.45 do 18.45
w pierwszym dniu i w dniu następnym od godziny 7.15 do 8.15
18.2. Zakres prac dyżurnego określa regulamin pracy dyżurnego.
19. Szanować powierzony sprzęt w pokojach i w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego
zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź wymiany.
19.1. Wartość szkody określana jest według cen rynkowych obowiązujących w dniu wydania decyzji
obciążającej.
19.2. Termin i sposób naprawienia szkody określa Kierownik Internatu.
20. Przestrzegać zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców
i innych pracowników Internatu.
21. Przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej.
22. Zgłaszać kierownikowi internatu bądź wychowawcy zauważone przypadki kradzieży, niszczenia
sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących
zagrażać bezpieczeństwu ogółu.
23. Dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, a także informowania wychowawcy
o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy zwolnieniu lekarskim.
24. Terminowo dokonywać zaprowiantowania, wyprowiantowania się oraz terminowego
dokonywania opłat za wyżywienie i pobyt.
25. Oszczędzać energię elektryczną i wodę.
26. Odnotowywać wyjazdy po zakończeniu tygodniowych zajęć lekcyjnych w piątki lub inne dni
kończące tydzień nauki oraz przyjazdy z domów do internatu po dniach wolnych poprzez wpisanie
daty i godziny wyjazdu lub przyjazdu i własnoręczny czytelny podpis na formularzu.
27. Posprzątać pokój, zabezpieczyć go przed wyjazdem do domu, a w szczególności wyłączyć z sieci
wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi.
28. Zabezpieczać pokoje poprzez zamykanie drzwi na klucz podczas nieobecności i wyjść
z internatu oraz w czasie pobytu w szkole.
29. Wychodzić do szkoły przed rozpoczęciem pierwszej godziny lekcyjnej w danym dniu,
każdorazowe pozostanie w internacie wymaga bezwzględnego i niezwłocznego powiadomienia
wychowawcy.
30. Wyjechać do domu w przypadku zwolnienia lekarskiego po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami
i wychowawcą.
31. Przebywać w czasie nauki własnej i podczas ciszy nocnej w swoim pokoju.
32. Przestrzegać bieżących zarządzeń i poleceń wydawanych przez kierownictwo i wychowawców
internatu.
§3
Uczniom zamieszkałym w internacie zabrania się:
1. Palenia papierosów, e-papierosów, wnoszenia, przechowywania, spożywania alkoholu, środków
odurzających, leków niewiadomego pochodzenia.
2. Używania fajek wodnych, palenia kadzidełek i używania otwartego ognia w pokojach i innych
pomieszczeniach internatu.
3. Eksponowania w pokojach mieszkalnych przedmiotów reklamujących alkohol, wyroby tytoniowe,
środki odurzające i treści zabronionych w polskim prawie (np. faszyzm, pornografia).

4. Przebywania w internacie podczas zajęć lekcyjnych, praktyk i zajęć praktycznych.
5. Przyjmowania osób postronnych, osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących
pod wpływem środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych.
6. Przechowywania i używania w pokojach mieszkalnych urządzeń grzejnych, kuchenek i czajników
elektrycznych,
7. Manipulacji przy przewodach elektrycznych, przewodach internetowych i wodociągowych.
8. Wchodzenia i wychodzenia przez okna, a także wpuszczania przez okna uczniów lub osoby obce.
9. Siadania na parapetach i wychylania się z okna.
10. Przechowywania w internacie broni myśliwskiej, ubrań roboczych oraz narzędzi do pracy w lesie.
11. Wychodzenia i przebywania nad akwenami wodnymi i korzystania z kąpieli i pływania
urządzeniami wodnymi.
12. Przebywania poza internatem po godz. 21:30.
13. Świecenia światła oraz zakłócania ciszy nocnej po godz. 22:00.
14. Przebywania w internacie w czasie zajęć szkolnych (wagary) wyjątek stanowią: zwolnienie
lekarskie, pisemne zwolnienie z zajęć szkolnych (lekcji) przez dyrekcję szkoły lub wychowawcę
szkolnego.
15. Niszczenia wyposażenia i sprzętu internatu, wykorzystywanie sprzętu niezgodnie z jego
przeznaczeniem.
16. Samowolnego przenoszenia sprzętów w pokoju oraz z pokoju do pokoju, samowolnego
mocowania dekoracji na ścianach oraz malowania, rysowania, naklejania na ścianach, drzwiach oraz
sprzęcie będącym na wyposażeniu pokoju.
17. Umyślnego niszczenia wyposażenia internatu.
18. Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki.
19. Umieszczania w pokojach mieszkalnych symboli narodowych, w taki sposób, który by uwłaczał
ich czci i godności.
20. Samowolnego przebywania w internacie podczas weekendu i dni wolnych bez wcześniejszego
zgłoszenia zgodnie z przyjętymi procedurami.
21. Przebywania w internacie w dniach, z których wychowanek wcześniej się wyprowiantował.
22. Samowolnego zmieniania miejsce zakwaterowania, dokonywania istotnych zmian w wystroju
i urządzeniu pokoju.
23. Przebywania chłopcom w pokojach dziewcząt oraz dziewczętom w pokojach chłopców bez zgody
wychowawcy, kategoryczny zakaz obowiązuje podczas nauki własnej oraz po godz. 21:30.
24. Przebywania w innych pokojach w czasie ciszy nocnej (22:00-6:00).
25. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt.
26. Używania wulgarnego słownictwa.
27. Poruszania się własnymi pojazdami mechanicznymi w czasie pobytu w internacie lub
uczestniczenie w takich wyjazdach jako pasażer bez zgody wychowawcy oraz konsultacji
z rodzicami.

Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku
mgr Anna Kowalska

ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W ZAGNAŃSKU
W Internacie obowiązuje następujący porządek dnia codziennego:
6.00---------------pobudka, toaleta poranna
6.30 - 7.20-------śniadanie
7.30 - 13.35-----zajęcia w szkole (internat zamknięty)
13.35 - 15.00----obiad
15.00 - 17.45----czas wolny, zajęcia pozalekcyjne
17.45 - 18.30----kolacja
18.30 - 20.00----nauka własna
20.00-21.30-----czas wolny, zajęcia pozalekcyjne
21.30 - 22.00----przygotowanie do snu
22.00 - 6.00-----cisza nocna

