
Regulamin internatu opracowano w oparciu o: 
 Ustawę z  dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 roku poz. 1148 i 1078); 
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502) oraz 
 Statutu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. 
 

ROZDZIAŁ I 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

  
1. Internat Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości jest integralną częścią szkoły, placówką opiekuoczo-

wychowawczą przeznaczoną dla uczniów zamieszkałych poza Kłodzkiem i pobierających naukę w 
szkołach dla młodzieży na terenie Kłodzka. 

2. Regulamin internatu określa zasady działalności internatu. 
3. Postanowienia obowiązują wszystkich przebywających na terenie internatu. 
4. Wszyscy mieszkaocy internatu podlegają tym samym prawom i obowiązkom. 
5. Każdy mieszkaniec internatu jest zobowiązany znad i przestrzegad postanowienia Regulaminu 

internatu. 
6. Osoby nie będące mieszkaocami przebywające w internacie podporządkowują się poleceniom 

wicedyrektora szkoły lub wychowawców. 
7. Internat prowadzi swą działalnośd w czasie trwania zajęd dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 
8. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły za pośrednictwem wicedyrektora 

szkoły, któremu dyrektor szkoły określa szczegółowy zakres obowiązków. 
9. Pracą internatu kieruje wicedyrektor szkoły, a za realizację zadao opiekuoczo-wychowawczych 

odpowiedzialni są bezpośrednio pracownicy pedagogiczni (wychowawcy). 
10. Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeostwa dyżury wychowawców 

kontynuowane są od godziny 7.00 do godziny 22.00. 
11. Na terenie szkoły i internatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania 

środków odurzających. Zakaz ten dotyczy wychowanków i wszystkich osób przebywających na 
terenie internatu. 
 

§ 2 
Cele i zadania internatu 

 
1. Umożliwienie uczniom realizacji kształcenia, wspomaganie opiekuoczo-wychowawczej roli szkoły 

i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju zainteresowao. Internat zapewnia 
uczniom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania. 
3. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych i bezpieczeostwa. 
4. Zapewnienie warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowao i uzdolnieo. 
5. Zapewnienie warunków do korzystania z internetu, dostępnych programów telewizyjnych i 

innych udogodnieo socjalnych (dostępu do kuchni na piętrze w celu przygotowania posiłków). 
6. Kształtowanie demokratycznych postaw. 
7. Stworzenie warunków do rozwoju kulturalnego i organizowanie kulturalnej rozrywki. 
8. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia i 

higienę. 
9. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych. 
10. Rozwijanie samodzielności i samorządności. 
 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2019&qplikid=4186&qtytul=ustawa%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=22-08-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1148&qppozycja=1148
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=22-08-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1078&qppozycja=1078
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2019&qplikid=4932&qtytul=rozporzadzenie%2Dministra%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowej%2Dorganizacji%2Dpublicznych%2Dszkol%2Di%2Dp
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2019&qplikid=4932&qtytul=rozporzadzenie%2Dministra%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowej%2Dorganizacji%2Dpublicznych%2Dszkol%2Di%2Dp
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2019&qplikid=4932&qtytul=rozporzadzenie%2Dministra%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowej%2Dorganizacji%2Dpublicznych%2Dszkol%2Di%2Dp


Zadania swoje internat planuje i realizuje współdziałając ze szkołą, rodzicami / opiekunami prawnymi 
wychowanków, organizacjami społecznymi oraz instytucjami i placówkami w środowisku lokalnym. 
 

§ 3 
Dokumentacja 

 
1. Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności: 

a. roczny plan pracy opiekuoczo-wychowawczo-dydaktycznej internatu, 
b. harmonogram pracy wychowawców, 
c. dzienniki zajęd wychowawczych, 
d. księgę wychowanków, 
e.  akta osobowe wychowanków, 
f. zeszyt informacji o przebiegu dyżurów, 
g. rejestr wyjśd wychowanków z internatu, 
h. rejestr wyjazdów wychowanków z internatu, 
i. rejestr codziennej obecności, 
j. książkę meldunkową, 
k. zeszyt dyżurów nocnych, 
l. zeszyt zdrowotnej pomocy doraźnej wychowanków. 

 
§ 4 

Organizacja internatu 
 
1. Internat czynny jest od niedzieli od godziny 16.00 do piątku do godziny 17.00, za wyjątkiem 

niedziel wolnych i dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej. 
2. Kadrę pedagogiczną stanowią wicedyrektor szkoły i wychowawcy internatu. 
3. W celu realizacji zadao opiekuoczo-wychowawczych działa Rada Wychowawców, w skład której 

wchodzą pracownicy pedagogiczni internatu. 
4. Rada Wychowawców dokonuje analizy działalności opiekuoczo-wychowawczej internatu oraz 

formułuje wnioski zmierzające do stałego podnoszenia poziomu tej działalności. 
5. Przewodniczącym Rady Wychowawców jest wicedyrektor szkoły. 
6. Rada Wychowawców może występowad w sprawach dotyczących zachowania i nauki do szkół 

mieszkaoców internatu. 
7. Podstawą realizacji zadao opiekuoczo-wychowawczych internatu jest plan pracy opiekuoczo-

wychowawczej opracowany przez Radę Wychowawców i zatwierdzony przez dyrektora Kłodzkiej 
Szkoły Przedsiębiorczości. 

8. Plan pracy opiekuoczo-wychowawczej uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu i 
środowiska, rozwój zainteresowao, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i 
rozrywki. 

9. Wychowankowie stanowią samorząd internatu. 
10. Celem działalności samorządu jest świadome współuczestnictwo w funkcjonowaniu społeczności 

zamieszkałej w internacie. 
11. Samorząd internatu może przedstawiad wicedyrektorowi szkoły, dyrektorowi szkoły, Radzie 

Wychowawców oraz Radzie Pedagogicznej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wnioski we 
wszystkich sprawach związanych z działalnością opiekuoczo-wychowawczą placówki. 

12. Wewnętrzne życie wychowanków internatu regulują przepisy porządkowe (zasady i nakazy) 
opracowane przez wicedyrektora szkoły, opiniowane przez Radę Wychowawców – stanowią one 
integralną częśd Regulaminu internatu (załącznik nr 1 do Regulaminu internatu). 

13. Wicedyrektor szkoły oraz wychowawcy podejmują decyzje zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami. 

14. W sytuacjach, które nie są ujęte w Regulaminie internatu mają zastosowanie przepisy ogólnie 
obowiązujące oraz zarządzenia wicedyrektora szkoły. 



§ 5 
Zadania wychowawcy internatu 

 
1. Wychowawcy internatu podlegają bezpośrednio wicedyrektorowi szkoły. 
2. Wychowawca prowadzi pracę wychowawczo-opiekuoczą i jest odpowiedzialny za jakośd i wyniki 

tej pracy oraz bezpieczeostwo powierzonych jego opiece wychowanków. 
3. Wychowawca planuje i organizuje proces wychowania, a w szczególności: 

a. tworzy warunki do rozwoju wychowanków, przygotowania do życia w zespole, 
rodzinie, społeczeostwie; 

b. rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a 
społecznością internatu; 

c. mobilizuje grupy wychowanków do realizacji pomysłów mających na celu rozwijanie: 

 samorządności, 

 współdziałania w grupie i 

 wzajemnej tolerancji. 
4. Współdziała z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym w celu wymiany 

informacji o wychowankach, organizuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce. 
5. Ściśle współpracuje z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków, informuje ich o wynikach 

i problemach w zakresie wychowania i opieki, włącza rodziców w programowe i organizacyjne 
sprawy grupy wychowawczej. 

6. Współdziała z psychologiem szkolnym oraz innymi placówkami opiekuoczo-wychowawczymi w 
celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców / 
opiekunów prawnych. 

7. Dobiera wychowanków do sal sypialnych i zapewnia im odpowiednie warunki mieszkalne. 
8. Otacza szczególną opieką uczniów klas pierwszych w celu ich szybkiej adaptacji, jak również 

przeciwdziała wszelkim formom nieprawidłowych relacji między wychowankami starszych 
roczników a młodszymi. 

9. Bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich wychowanków. 
10. Zapewnia podczas nauki własnej właściwe warunki i atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne potrzeby wychowanków. 
11. Organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, jak też otacza szczególną opieką 

wychowanków osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. 
12. Wdraża wychowanków do właściwej organizacji i techniki uczenia się oraz samodzielnej i 

systematycznej pracy uczniowskiej. 
13. Mobilizuje uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej oraz innych źródeł wiedzy i kultury takich 

jak: multimedialne, telewizyjne, radiowe programy oświatowo-naukowe, kino, teatr, spotkania 
kulturalne, prelekcje i inne formy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi człowieka. 

14. Organizuje różnorodne formy wykorzystania czasu wolnego zgodnie z możliwościami internatu i 
aktualnymi potrzebami wychowanków. 

15. Dba o rozwijanie kultury osobistej wychowanków. 
16. Inicjuje i organizuje różnorodne, pożądane rodzaje współzawodnictwa w grupie. 
17. Uczy poszanowania mienia społecznego i prywatnego oraz racjonalnego korzystania z zasobów 

internatu, szkoły i środowiska, a w szczególności egzekwuje od wychowanków pokrycie kosztów 
napraw tego, co zostało przez nich zniszczone. 

18. Prowadzi terminowo i zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dokumentację. 
19. Dba o przestrzeganie przez wychowanków: 

a. obowiązujących przepisów bhp i przeciwpożarowych; 
b. obowiązujących regulaminów i zarządzeo; 
c. czystości sal i pomieszczeo ogólnych oraz otoczenia internatu; 
d. ustalonego porządku dnia. 

20. Podczas pełnienia dyżuru zwraca uwagę na porządek w kuchni. 
 



ROZDZIAŁ II 
 

§ 6 
Prawa i obowiązki wychowanka 

 
Wychowanek internatu ma prawo do: 
1. poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wychowawców, 

pracowników internatu i kolegów; 
2. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
3. poinformowania przez wychowawcę jak należy się zachowywad, uczyd, pracowad, spędzad czas 

wolny, oraz jakie zachowania i postawy nie licują z mianem ucznia – wychowanka internatu; 
4. całodobowej opieki wychowawczej, w tym opieki zdrowotnej (profilaktyka, pomoc doraźna); 
5. wypoczynku w czasie wolnym; 
6. korzystania w czasie wolnym z urządzeo sportowych, pomieszczeo jakimi dysponuje internat 

zgodnie z ich przeznaczeniem (sala telewizyjna, kuchnia, świetlica  itp.); realizacja wyżej 
wymienionych czynności wymaga zgody osoby odpowiedzialnej za bezpieczeostwo młodzieży 
(wychowawca, wicedyrektor szkoły); 

7. korzystania z pomocy wychowawcy (przy zachowaniu pełnej tajemnicy) w rozwiązywaniu 
kłopotów osobistych, rodzinnych, materialnych, zdrowotnych oraz w sprawach dotyczących nauki 
i pobytu w internacie; 

8. uczestniczenia we wszystkich zajęciach opiekuoczo-wychowawczych organizowanych w 
internacie oraz innych przeznaczonych dla ogółu wychowanków; 

9. wpływania na życie internatu poprzez udział w pracach Młodzieżowej Rady Internatu; 
10. wzajemnego odwiedzania się w pokojach mieszkalnych na następujących zasadach: 

a. od godziny 15.00 do 20.00 za zgodą wychowawcy dyżurującego i współmieszkaoców 
po wpisaniu się do odpowiedniego zeszytu; 

b. w czasie nauki własnej i ciszy nocnej wszelkie odwiedziny są zabronione; 
c. w przypadku niewłaściwego zachowania się w pokoju, naruszającego ogólnie przyjęte 

normy społeczne wychowankowie mogą zostad ukarani czasowym zakazem 
odwiedzania się; 

d. w czasie przebywania wychowanków w pokojach drzwi nie mogą byd zamknięte na 
klucz; 

e. korzystanie przez wychowanka z przedmiotów należących do współmieszkaoców 
oraz przebywanie w pokoju kolegów pod ich nieobecnośd bez ich wiedzy i zgody jest 
poważnym naruszeniem zasad współżycia w internacie i wykroczeniem przeciwko 
prywatności; 

11. przebywad poza terenem internatu na następujących zasadach: 
a. wszelkie wyjścia poza teren internatu możliwe są w czasie wolnym do godziny 20.00 

(z wyłączeniem godzin przeznaczonych na naukę własną) po odnotowaniu w zeszycie 
wyjśd (cel, miejsce wyjścia, dokładna pora powrotu); 

b. wyjazdy poza teren Kłodzka bez względu na porę dnia (dotyczy to również czasu 
lekcji) możliwe są po osobistym, pisemnym lub telefonicznym zwolnieniu przez 
rodzica / opiekuna prawnego u wychowawcy dyżurującego i odnotowaniu rozmowy 
w rejestrze wyjazdów; 

c. wychowankowie internatu nie mogą byd zwalniani na wyjścia nocne. 
 
Wychowanek ma obowiązek : 
1. stwarzad atmosferę spokoju i życzliwości; 
2. troszczyd się o więzi i stosunki koleżeoskie; 
3. okazywad szacunek wszystkim pracownikom internatu i kolegom; 
4. godnie zachowywad się poza internatem i szkołą; 
5. dbad o czystośd mowy ojczystej i kulturę wysławiania się; 



6. dbad o zdrowie i bezpieczeostwo własne i swoich kolegów, w razie choroby lub wypadku 
bezzwłocznie zgłosid ten fakt wychowawcy dyżurującemu, natomiast w czasie choroby wyjechad 
do domu na czas choroby; 

7. natychmiast informowad wychowawcę dyżurnego lub wicedyrektora szkoły o zaistniałych 
zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia; 

8. respektowad wszelkie uwagi wychowawców, a polecenia terminowo i dokładnie wykonywad 
(szczególnie dotyczące ładu, porządku i zasad współżycia w internacie); 

9. informowad wychowawcę o przynależności do organizacji poza szkołą i uzyskania na nią 
akceptacji (kluby sportowe, sekcje itp.), zwłaszcza jeżeli jest to związane z koniecznością wyjśd, 
wyjazdów na spotkania, treningi; 

10. regularnie i punktualnie uczestniczyd w zajęciach dydaktycznych w szkole; 
11. dbad o porządek, ład i estetykę pokoju, innych pomieszczeo oraz otoczenia internatu poprzez 

udział w pracach z tym związanych: 
a. samodzielne sprzątanie pokoi mieszkalnych i ich estetyzacja; 
b. współudział z personelem obsługowym w sprzątaniu pomieszczeo ogólnego użytku; 

12. przeciwdziaład wszelkim przejawom niszczenia majątku internatu – za szkodę spowodowaną 
przez ucznia odpowiedzialnośd finansową ponoszą rodzice; szkoda powinna zostad naprawiona w 
ciągu 2 tygodni; w przypadku braku personalnie winnego zaistniałej szkody kosztami naprawy 
zostanie obciążony ogół mieszkaoców pokoju lub internatu; 

13. dbad o czystośd i schludnośd ubioru, który powinien byd estetyczny, stonowany oraz 
dostosowany do warunków atmosferycznych i sytuacji (uroczystości szkolne, internatowe, 
paostwowe, rodzaj zajęd); 

14. przestrzegad postanowieo przepisów porządkowych i bezpieczeostwa, stosowad się do 
ramowego porządku dnia obowiązującego w internacie (załącznik nr 2 do Regulaminu internatu): 

15. zabezpieczad własnośd prywatną przed zniszczeniem i kradzieżą (zamykad pokój na klucz, gdy nikt 
w nim nie pozostaje); 

16. nie używad urządzeo elektrycznych; zakaz ten dotyczy w szczególności urządzeo grzejnych 
(żelazka, piecyki, dmuchawy) i takich, które pobierają większą moc (grzałki, tostery itp.); 
urządzenia małej mocy mogą byd używane pod warunkiem, że będą całkowicie sprawne i 
bezpieczne w czasie pracy (radio, lampka itp.); 

17. regulowania w terminie wymaganych opłat; 
18. uczestnictwa w organizowanych zebraniach; 
19. oszczędzania i prawidłowego użytkowania energii elektrycznej oraz wody; 
20. wynosid śmieci. 

 
ROZDZIAŁ III 

 
§ 7 

Nagrody i kary 
 
Wobec wychowanków internatu stosowane są nagrody i kary wynikające z ustaleo wewnętrznych. 
1. Zachowanie wychowanka w internacie ma wpływ na semestralną ocenę zachowania w szkole. Za 

wzorową i przykładną postawę w zachowaniu, działalnośd w samorządzie, pracę na rzecz 
internatu, szkoły i środowiska wychowanek może otrzymad dodatkowo nagrodę w postaci: 

a. pochwały wychowawcy grupy wobec jej członków; 
b. pochwały wychowawcy grupy lub wicedyrektora szkoły wobec społeczności 

internackiej na apelu; 
c. pochwały dyrektora szkoły; 
d. listu pochwalnego do rodziców / opiekunów prawnych; 
e. nagrody rzeczowej. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązujących praw i zasad postępowania, szkodliwy wpływ na 
społecznośd internacką wychowanek może otrzymad karę w postaci: 



a. upomnienia wychowawcy; 
b. nagany wychowawcy; 
c. upomnienia wicedyrektora szkoły; 
d. nagany wicedyrektora szkoły; 
e. pobytu warunkowego na czas określony (decyzję podejmuje wicedyrektor szkoły na 

wniosek wychowawcy lub Rady Wychowawców); 
f. nagany dyrektora szkoły (decyzję podejmuje dyrektor szkoły na wniosek 

wicedyrektora szkoły i Rady Wychowawców); 
g. dyscyplinarnego usunięcia (relegowania) z internatu (decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły na wniosek wicedyrektora szkoły i Rady Wychowawców). 
3. W szczególnych przypadkach mogą byd zastosowane inne niż wyżej wymienione kary pod 

warunkiem, że ich formy nie pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia i porządkiem 
opisanym przez powyższy regulamin (mogą to byd np. dyżur poza kolejnością, praca na rzecz 
internatu itp.). 

4. Kary wymienione w punkcie 2.e, 2.f i 2.g grożą w szczególności za: 
a. łamanie ustawy antyalkoholowej i antynikotynowej; 
b. szerzenie narkomanii; 
c. umyślne niszczenie mienia  internatu; 
d. dopuszczenie się aktów przemocy fizycznej i psychicznej wobec koleżanek; 
e. kradzież, włamanie, rozboje; 
f. inne zachowania rażąco utrudniające pracę opiekuoczo-wychowawczą oraz 

naruszające ustalony porządek i zasady współżycia wynikające z odnośnych 
przepisów wewnętrznych. 

5. Bez stosowania gradacji kar uczeo może utracid prawo zamieszkiwania w internacie w przypadku: 
a. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeostwu i zdrowiu innych; 
b. posiadania, dystrybucji i używania narkotyków i innych środków odurzających; 
c. spożywania alkoholu; 
d. kradzieży; 
e. naruszania godności i nietykalności osobistej innych osób; 
f. rażącego przekroczenia ogólnie obowiązujących norm i moralnego zachowania i 

postępowania; 
g. wejścia w konflikt z prawem; 
h. w sytuacji gdy stosowane kary wymienione wyżej nie odniosły pozytywnych skutków. 

6. W sytuacjach które nie są ujęte w regulaminie mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące 
oraz zarządzenia wicedyrektora szkoły. 

7. O udzielonych wychowankowi nagrodach i karach każdorazowo zostają powiadomieni rodzice / 
opiekunowie prawni wychowanka. 

8. Każda kara podlega ujawnieniu. 
9. Udzielenie wychowankowi nagrody lub kary zostaje odnotowane w dzienniku zajęd opiekuoczo-

wychowawczych prowadzonym przez wychowawców, a w przypadkach rozpatrywanych przez 
Radę Wychowawców Internatu również w księdze protokołów. 

10. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 
11. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o ukaraniu w zależności od stopnia kary, 

do wicedyrektora szkoły, dyrektora szkoły lub organu administracji oświatowej (Kuratorium 
Oświaty) sprawującego nadzór nad szkołą lub organu prowadzącego; przy odwołaniu należy 
zachowad drogę służbową ustaloną w Statucie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. 
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ZAKAZY I NAKAZY OBOWIĄZUJĄCE W INTERNACIE 
 
W internacie zakazane jest: 
1. Picie alkoholu, palenie tytoniu (także e-papierosów), używanie narkotyków, dopalaczy i innych 

środków odurzających oraz przebywanie pod wpływem tych używek. Zakaz dotyczy także 
wnoszenia i posiadania na terenie internatu wyżej wymienionych używek. W przypadku 
podejrzenia, że wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu wychowawca zawiadamia 
wicedyrektora szkoły i wzywa Policję. 
Uwaga! 
Rodzice / opiekunowie prawni wychowanków niepełnoletnich podpisują zgodę na przyjęcie do 
internatu jednocześnie przyjmując do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia spożycia 
alkoholu będzie wzywana Policja, której zadaniem jest między innymi potwierdzenie 
wiarygodności badania. Uczniowie pełnoletni podpisują taką zgodę osobiście, a ich rodzice / 
opiekunowie prawni zostają o tym powiadomieni. 

2. Posiadanie przedmiotów niebezpiecznych (broni, atrap broni, noży, maczet, kijów bejsbolowych 
itp.). 

3. Wprowadzanie do internatu osób postronnych bez zgody wychowawcy. W przypadku uzyskania 
takiej zgody osoba postronna ma obowiązek dokonad wpisu w rejestrze gości, a na żądanie 
wychowawcy okazad dokument tożsamości. 

4. Opuszczanie internatu bez zgody i wiedzy wychowawcy. 
5. Zmienianie pokoju zamieszkania, przenoszenie mebli i sprzętów bez zgody wychowawcy i 

wicedyrektora szkoły. 
6. Przebywanie w internacie w godzinach nauki szkolnej bez uzasadnienia i bez uzyskania na to 

zgody wychowawcy. 
7. Zamykanie pokoju od wewnątrz na klucz w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu. 
8. Przebywanie w pokojach innych współmieszkaoców podczas ciszy nocnej (po godz. 22.00). 
9. Niszczenie ścian, sufitów, podłóg, drzwi, okien oraz mebli we wszystkich pomieszczeniach 

internatu poprzez dziurawienie, przybijanie, malowanie, rysowanie, pisanie, klejenie itp. 
Wychowanek i jego rodzice / opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialnośd materialną za 
zniszczone mienie (dotyczy to także zniszczonych ścian). W przypadku nie wykrycia sprawcy 
dewastacji i zniszczeo kosztami napraw obciążani są wszyscy mieszkaocy danego pokoju lub 
piętra. 

10. Używanie substancji łatwopalnych, świeczek, kadzidełek oraz wszelkich źródeł otwartego ognia. 
Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W razie 
ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy wychowankowie opuszczają internat zgodnie z instrukcją 
postępowania w przypadku takiego zagrożenia i zostawiają pokoje otwarte. 

11. Siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna. 
12. Używanie w pokojach urządzeo elektrycznych (czajników, grzałek, kuchenek, tosterów, 

opiekaczy, żelazek, dmuchaw, grzejników itp.), a także używanie sprzętów i urządzeo ogólnie 
dostępnych niezgodnie z instrukcją BHP.  

13. Dokonywanie samodzielnych napraw bez zgody i nadzoru wychowawcy, w tym manipulowanie 
przy gniazdkach i kontaktach elektrycznych. Wszelkie usterki należy zgłaszad wychowawcy lub 
personelowi pomocniczemu. 
 

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i stosowania: 
 
 

…………………….…………………….……………………. 
(miejscowośd, data) 
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ORGANIZACJA DNIA W INTERNACIE KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

1. Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 internat  będzie zamykany w godzinach od 8.00 do 
13.30. 

2. Wizyty gości w internacie w godzinach od 15.00 do 20.00 za zgodą współlokatorek. 
3. Korzystanie ze świetlicy do godziny 22.00. 
4. Korzystanie z łazienki w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 13.30 do 22.00. 
5. Korzystanie z kuchni w godzinach od 7.00 do 21.30. 
6. Cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00. 


