
Zasady i obowiązki uczniów realizujących dokształcanie zawodowe na kolejnych stopniach 

kursów w Zespole Szkół  nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku zamieszkujących  

w Internacie ww. placówki. 

Poniżej przedstawione zasady obowiązują każdego mieszkańca internatu i są bezwzględnie 

przestrzegane przez wszystkich mieszkańców bez wyjątku, w tym realizujących dokształcanie 

zawodowe na kursach.  

Za łamanie zasad wyciągane będą konsekwencje odpowiednio do rodzaju przewinienia. 

1. W internacie obowiązuje całkowity zakaz spożywania i przebywania pod wpływem 

alkoholu oraz narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (dopalaczy). Warunkiem 

przyjęcia do Internatu jest podpisana przez wychowanka i jego rodziców pisemna zgoda 

na przebadanie (w przypadku podejrzeń) alkomatem lub testem na obecność narkotyków 

( załącznik). 

Każde stwierdzenie u wychowanka obecności alkoholu lub innej substancji w organizmie 

grozi usunięciem z internatu a w konsekwencji także z kursu, co wiąże się z niezaliczeniem 

go (a więc i klasy w macierzystej szkole). Dotyczy to także sytuacji, gdy wychowanek 

przyjedzie do internatu pod wpływem środków zażytych przed wyjazdem (np. podczas 

weekendowych imprez). 

Sięgając po alkohol lub narkotyki i inne substancje wychowanek/wychowanka sam/sama 

skreśla się z kursu. 

2. Na terenie Szkoły, a w szczególności w pomieszczeniach internatu, obowiązuje zakaz 

palenia papierosów. Dotyczy to także tzw. papierosów elektronicznych. Za palenie 

papierosów w miejscach niedozwolonych konsekwencje wychowawcze wyciągają 

wychowawcy. Niezależnie od tego także Policja i Straż Miejska patrolujące teren Szkoły 

i wokół niej mogą nałożyć na palącego mandat, który wychowanek pokrywa we własnym 

zakresie. Zakaz palenia obowiązuje WSZYSTKICH, bez względu na to czy wychowanek jest 

osobą pełnoletnią a w domu rodzice pozwalają mu na palenie papierosów. 

3. Uczniowie zamieszkujący w internacie są odpowiedzialni za stan używanych przez siebie 

pomieszczeń i wyposażenia internatu. Dotyczy to w szczególności: 

- bieżącego utrzymania czystości w pokojach i na terenie internatu, 

- zamalowania na koniec kursu zabrudzeń powstałych na ścianach pokoi, 

- doprowadzenie pokoi do stanu sprzed przejęcia – gruntowne wysprzątanie przed 

zdaniem pokoju, 

- naprawienie lub odkupienie zniszczonego mienia internatu. 

Nie są to szczególne wymagania – kto nie dba o porządek ten często sprząta; kto zniszczy 

drzwi, ten musi wstawić nowe; tak samo z uszkodzeniem łóżka, krzesła, stołu, szafy, itp. 

4. Przypadki stosowania wobec współmieszkańców przemocy fizycznej, psychicznej                    

(zastraszanie, znęcanie się, pobicia, wymuszenia) karane będą usunięciem z internatu, a w 

konsekwencji także z kursu. 



5. Stwierdzone przypadki kradzieży traktowane będą z bezwzględną surowością. W razie 

potrzeby sprawa zostanie skierowana do Policji. Podobnie będzie w przypadku 

spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i stosowania przemocy. 

6. W internacie obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22.00 – 6.30. W tym czasie należy 

przebywać we własnym pokoju, być przygotowanym do snu i zachowywać się tak, żeby 

nie zakłócać ciszy i spokoju współmieszkańców. Wyjścia z pokoju możliwe są tylko do WC. 

Wszelkie inne czynności w tym: kąpiel, mycie zębów,  itp. należy wykonać przed godziną 

22.00. 

Zasada ta dotyczy też czasu nauki własnej, w godzinach: 17.00 – 19.00. 

7. Poza wymienionymi wyżej godzinami należy zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju 

i porządku na korytarzach. Dotyczy to szczególnie słuchania muzyki w pokojach. W tym 

przypadku obowiązuje prosta zasada: muzyka może być tak głośna jak każdy chce, byle 

nie była słyszalna na korytarzu. Sprzęt, który będzie używany do zakłócania spokoju 

w internacie, trafi do depozytu w magazynie internatu i będzie do odbioru przed 

wyjazdem na zakończenie kursu. Stosujemy w tym wypadku zasadę piłkarską: pierwsze 

ostrzeżenie to żółta kartka, drugie wiadomo… . 

8. Uczestnicy kursów podobnie jak stali mieszkańcy biorą udział w dyżurach: 

- w stołówce internatu (1 raz w czasie kursu), 

- w łazienkach (po wieczornej toalecie) i na korytarzach. 

9. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i rozkładu dnia 

obowiązujących w internacie. 

10. Wyjścia poza Internat i powroty oraz wyjazdy do domu należy zgłaszać wychowawcom 

i odnotowywać w odpowiednich rejestrach znajdujących się w pokoju wychowawców. 

11. Klucze od pokoju przed wyjściem na zajęcia lub poza teren internatu należy zostawiać w 

pokoju wychowawców (nie wolno zabierać ze sobą). Nie wolno dorabiać sobie kluczy do 

pokoi. 

12. Nie wolno zamykać się w pokojach w ciągu dnia i w nocy.   

13. Warunkiem zamieszkania w internacie jest wykupienie całodziennego wyżywienia. 

Opłatę za pobyt i wyżywienie należy uiścić niezwłocznie po zakwaterowaniu za cały 

okres kursu. 

Dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień od poniedziałku do czwartku włącznie 

wynosi 12,00 zł ( w tym: śniadanie 3,50 zł, obiad – 5,00 zł, kolacja – 3,50 zł) w piątek – 

8,50 zł –(nie ma kolacji, ponieważ młodzież wyjeżdża do domów ). 

Opłata za zakwaterowanie wynosi 7% najniższej średniej krajowej ustalonej na dany rok 

kalendarzowy, czyli w roku 2019 jest to kwota : 158,00zł. 

14. Uczestnicy kursu powinni przywieźć ze sobą powleczenie na pościel. Jeśli tego nie zrobią 

będą musieli zapłacić 12,00 złotych za pościel wypożyczoną z internatu. 

15. Uczestnicy kursów nie powinni przywozić ze sobą tosterów, grzałek, opiekaczy itp. 

sprzętów, ponieważ mogą one stwarzać zagrożenie pożarowe oraz jeśli będą niewłaściwie 

użytkowane wyładowania prądu i obciążenia dla instalacji elektrycznej.  



16. Uczestnicy kursów, którzy byli usunięci z internatu ze względu na nieprzestrzeganie 

regulaminu i w rażący sposób nie stosowali się do zasad tam panujących w następnym 

roku nie będą przyjmowani do placówki. 

 

  



Załącznik: 

Oświadczenie dla rodziców /opiekunów prawnych ucznia- uczestnika kursu    

Po zapoznaniu się z zasadami obowiązującymi w internacie akceptuję zawarte w nim 

postanowienia, w szczególności: 

1) zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie  

mojego syna/córki niezwłocznie po przybyciu do internatu Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku, 

2) zobowiązuję się do odebrania syna/córki z internatu niezwłocznie po telefonicznym 

powiadomieniu o jego/jej chorobie, 

3) zobowiązuję się do odebrania syna/córki z internatu w przypadku, gdy znajduje się pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, 

4) wyrażam zgodę na : 

- samodzielny powrót syna/córki do domu, 

- samodzielne wyjścia syna/córki internatu w czasie wolnym. 

5) zobowiązuję się do terminowego naprawienia lub sfinansowania kosztów naprawy 

szkody spowodowanej przez mojego syna/moją córkę wynikłej z niewłaściwej 

eksploatacji lub uszkodzenia sprzętu internatu,  

6) w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego syna/mojej córki wyrażam zgodę na 

podjęcie decyzji przez wychowawców internatu w sprawie udzielenia niezbędnej 

pomocy medycznej lub wykonania zabiegu wymagającego podpisu rodziców/opiekunów 

po uprzednim z nimi kontakcie, (wyrażam zgodę, aby wychowawca pełnił opiekę 

podczas udzielania pomocy medycznej mojemu synowi/mojej córce), 

7) wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania profilaktycznego (kontrola alkomatem lub 

wykonanie testu na obecność narkotyków) w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu 

bądź innego środka odurzającego przez mojego syna/moją córkę,   

8) akceptuję przewidziane regulaminem internatu konsekwencje wynikające: 

- ze spożycia środków odurzających przez mojego syna/moją córkę, 

- z odmowy poddania się w wymienionemu badaniu profilaktycznemu przez mojego 

syna/moją córkę. 

 

 

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

(czytelny podpis rodzica) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis wychowanka) 


