REGULAMIN
Internatu Zespołu Szkół Przyrodniczych
w Poznaniu

Szkoła Średnia
załącznik do Działu III, rozdziału nr 3
Statutu Zespołu Szkół Przyrodniczych
w Poznaniu

Zatwierdzony: Rada Wychowawcza Internatu w dniu 31.08.2018r.
Rada Pedagogiczna Szkoły w dniu 31.08.2018r.

Art. 1. Kierownik Internatu
§ 1. Obowiązki:
zapewnienie właściwej działalności opiekuńczo-wychowawczej Internatu,
zapewnienie właściwej działalności administracyjno-gospodarczej Internatu,
nadzór nad przebiegiem i organizacją pracy wychowawców Internatu,
nadzór pedagogiczny nad realizacją rocznego planu pracy opiekuńczo –
wychowawczego w Internacie,
pkt 5. hospitacja zajęć wychowawczych.
pkt.1.
pkt 2.
pkt 3.
pkt 4.

§ 2. Odpowiedzialność:
pkt 1. za realizację rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczego Internatu,
pkt 2. materialna za sprzęt,
pkt 3. współodpowiedzialność za wykorzystanie obiektów Internatu na cele kolonijne
dla dzieci,
pkt 4. prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
pkt 5. udział wychowawców internatu w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
§ 3. Uprawnienia do:
pkt 1. Organizacji, kontroli i oceny pracy opiekuńczo - wychowawczej w Internacie,
pkt 2. podejmowania decyzji, po konsultacji z zespołem wychowawców, w sprawach
przyjęć i usunięcia wychowanków z Internatu,
pkt 3. organizacji, kontroli i oceny pracy wychowawców oraz pracowników obsługi
Internatu,
pkt 4. organizacji, kontroli i oceny pracy stołówki w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły,
Pkt 5. formułowania oceny pracy wychowawców, pracowników obsługi w
Internacie oraz występowania z wnioskami o nagrody i kary,
pkt 6. inicjowania i współdecydowania o remontach, modernizacji budynku
i pomieszczeń Internatu, zakupu sprzętu i urządzeń,
pkt 7. planowania i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych dla
Internatu,
pkt 8. współdecydowania o wykorzystaniu środków finansowych uzyskanych
z działalności gospodarczej Internatu,
pkt 9. podpisywania pism dotyczących Internatu,
pkt 10. ustalania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Przedstawicielem Firmy
Cateringowej, stawki żywieniowej oraz odpłatności za pobyt w Internacie,
pkt 11. udział w pracach Rady Pedagogicznej Szkoły.
Art. 2. Rada Wychowawcza Internatu
§ 1. Rada Wychowawcza Internatu jest statutowym organem nadzorującym proces kształcenia,
wychowania i opieki nad wychowankami.
§ 2. W skład Rady Wychowawczej Internatu wchodzi Kierownik Internatu jako
Przewodniczący Rady Wychowawczej Internatu oraz Zespół Wychowawczy.
§ 3. Rada Wychowawcza Internatu wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Szkoły.
§ 4. Udział w naradach Rady Wychowawczej Internatu jest obowiązkowy.
§ 5. Na posiedzenie Rady Wychowawczej Internatu poświęcone problemom młodzieży
zapraszani są przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.
§ 6. Na posiedzenie Rady Wychowawczej Internatu mogą być zapraszani inni pracownicy
szkoły, a także przedstawiciele instytucji współdziałających z Internatem.
§ 7. Uchwały Rady Wychowawczej Internatu podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 8. Wychowawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy poruszanych spraw na
posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków, wychowawców lub
innych pracowników Internatu lub Szkoły .
Art. 3. Do zadań Rady Wychowawczej Internatu należy w szczególności:
§ 1. diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,
§ 2. opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz
procedur w sytuacji zagrożenia na dany rok szkolny,
§ 3. przygotowanie projektu Regulaminu Internatu albo jego zmian,
§ 4. uchwalenie Regulaminu Internatu i jego zmian,
§ 5. dokonywanie okresowej analizy i oceny skuteczności podejmowanych działań
opiekuńczo – wychowawczych,
§ 6. podejmowanie uchwał w sprawie oceny zachowania wychowanków,
§ 7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
§ 8. doskonalenie metod pracy opiekuńczo – wychowawczej.
§ 9. Zebrania Rady Wychowawczej Internatu są protokołowane a protokół jest zatwierdzany na
następnym posiedzeniu Rady.
Art. 4. Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie:
§ 1. inspiruje i kieruje samorządną działalnością grupy i pomaga w razie potrzeby,
§ 2. wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji,
§ 3. jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec Rady Wychowawczej Internatu,
§ 4. dokonuje okresowej diagnozy wychowawczej poszczególnych wychowanków oraz
działalności całej grupy.
Art. 5. Do podstawowych obowiązków wychowawcy Internatu należy:
§ 1. systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i poszczególnych
wychowanków, ich potrzeb, stanu zdrowia, zainteresowań, dążeń i trudności oraz
stopnia uspołecznienia, uzupełnianie braków poziomu edukacyjno- środowiskowych
§ 2. terminowe opracowanie i dokładne realizowanie planu pracy grupy i zespołów,
przestrzeganie odpowiednich zasad i stosowania nowoczesnych środków i metod
pedagogicznych,
§ 3. codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny
osobistej oraz zachowania porządku, zasad kultury, właściwych stosunków międzyludzkich,
§ 4. stałe przebywanie wśród wychowanków, organizowanie samokształcenia wychowanków.
W razie potrzeby udzielanie im odpowiedniej pomocy. Codzienne organizowanie
czasu wolnego, oraz służenie radą i pomocą w przygotowaniu zajęć lub imprez,
§ 5. staranne i regularne przygotowanie się do zajęć i prowadzenie dokumentów pracy,
w tym dzienników zajęć i kart rozwoju procesu wychowawczego wychowanków,
§ 6. ścisłe przestrzeganie dyscypliny i wewnętrznych regulaminów, zwłaszcza czasu pracy,
który ustalany jest w planie pracy i harmonogramie pracy wychowawcy,
§ 7. szczególną dbałość o powierzony do użytku wychowanków majątek. Przestrzeganie
przepisów BHP i ppoż. Sygnalizowanie o wszystkich usterkach technicznych,
§ 8. utrzymywanie stałych kontaktów informacyjnych i wymiana doświadczeń ze szkołą
i domem rodzinnym wychowanków ze szczególnym naciskiem na tych, którzy sprawiają
kłopoty wychowawcze,
§ 9. podejmowanie ogólnych prac wynikających z organizacji całokształtu działalności
Internatu oraz wykonywanie czynności dodatkowych zleconych doraźnie przez
Kierownika Internatu,
§ 10. podnoszenie poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez uzupełnienie
i aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności,
§ 11. w razie nieobecności Kierownika Internatu wykonuje czynności administracyjne lub
inne, związane z funkcjonowaniem Internatu,

§ 12. przyjmuje obowiązki nieobecnego wychowawcy zlecone przez Kierownika lub
Dyrektora Szkoły.
Art. 6. Odpowiedzialność wychowawcy Internatu:
§ 1. otoczenie wychowanków właściwą opieką, stworzenie im właściwego środowiska
wychowawczego oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich,
§ 2. przestrzeganie odpowiednich przepisów organizacyjnych, w tym przepisów pracy
młodocianych, zasad ppoż. i BHP,
§ 3. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia młodzieży podczas prowadzenia zajęć
oraz prac wykonywanych na polecenie Kierownika lub Dyrektora Szkoły,
§ 4. dokładna realizacja przejętych i przydzielonych zadań opiekuńczo-wychowawczych,
§ 5. za funkcjonowanie Internatu i całości młodzieży w czasie samodzielnego dyżuru.
Art. 7. Szczegółowy zakres prac i obowiązków wychowawcy wynika z rozkładu zajęć w ciągu dnia
Art. 8. Uprawnienia wychowawcy Internatu:
§ 1. ma prawo wyboru metod i form pracy z grupą wychowawczą w ogólnie przyjętych
ramach z uwzględnieniem Planu Pracy i Regulaminu Internatu,
§ 2. w przypadku każdej trudności może odwołać się do rady i pomocy Kierownika
Internatu bądź Zespołu Wychowawczego,
§ 3. ma prawo do samodzielnego przedstawiania kandydatów do nagradzania przez Internat
i Szkołę,
§ 4. ma prawo przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania Regulaminu Internatu,
§ 5. postulaty i wnioski dotyczące grupy i własnej pracy może przedstawiać Kierownikowi,
Radzie Wychowawczej Internatu, Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej szkoły,
§ 6. w porozumieniu z rodzicami decyduje o przebywaniu wychowanka swojej grupy
wychowawczej poza terenem Internatu w czasie innym niż wynika to z rozkładu.
Art. 9. Warunki socjalno – bytowe
§ 1. Internat, jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę Szkoły oraz przejmująca od
rodziny funkcje opiekuńczo-wychowawcze na okres pobytu wychowanka w placówce,
ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków bytowych oraz
służących osiąganiu pozytywnych i pożądanych efektów pracy opiekuńczowychowawczej.
§ 2. Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie
w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku oraz utrzymania
codziennej higieny osobistej, a w szczególności:
pkt 1. indywidualne miejsce do spania, nauki i przechowywania odzieży, pomocy
szkolnych i przyborów osobistych,
pkt 2. ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do utrzymywania
higieny intymnej ciała,
pkt 3. internat nie funkcjonuje w dni wolne od nauki a w dzień poprzedzający
rozpoczęcie zajęć lekcyjnych otwarty jest od godziny 15:00.
Art. 10. Internat, w porozumieniu z Firmą Cateringową, zapewnia wychowankom całodzienne
wyżywienie
§ 1. Stawkę za wyżywienie ustala i akceptuje Dyrektor Szkoły po przedstawieniu
propozycji przez Firmę Cateringową.
§ 2. Skreślenia posiłków z kartek żywnościowych dokonuje przedstawiciel Firmy po
wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownik Internatu.

§ 3. Zakwaterowanie w Internacie może być częściowo lub całkowicie odpłatne (stawkę
ustala Kierownik w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).
Art. 11. Współpraca z rodzicami
§ 1. Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie spraw
dotyczących postępów w nauce, rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
materialnych oraz organizacyjnych Internatu.
§ 2. Rodzice mogą odwiedzać swoje dzieci po zgłoszeniu wychowawcy Internatu.
§ 3. Przedstawiciele rodziców wychowanków wchodzą w skład Rady Rodziców.
§ 4. Internat organizuje spotkania rodziców z Zespołem Wychowawczym (w dni wyznaczone
w planie pracy Szkoły na dany rok szkolny).
§ 5. Wychowawcy kontaktują się z rodzicami w sprawach wychowanków w ciągu całego roku
szkolnego.
Art. 12. Dokumenty obowiązujące:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.

Regulamin Internatu
Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń
Rozkład zajęć wychowawców w internacie,
Dziennik zajęć wychowawczych,
Zeszyt raportów dziennych i nocnych,
Rejestr danych osobowych wychowanków,
Karty rozwoju procesu wychowawczego.

Art. 13. Rozkład zajęć w internacie
Od poniedziałku do piątku
6:00 – 9:00
7:30 - 15:00
13:00 – 16:30
16:30 – 18:30
18:30 – 19:45
20:00 – 21:30
21:30 - 22:00
22:00 – 6:00

mycie, śniadanie i przygotowanie się do wyjścia na zajęcia lekcyjne
zajęcia w szkole
obiad i czas wolny
samokształcenie
kolacja
zajęcia w grupach
mycie, przygotowanie do snu
cisza nocna

Art. 14. Wychowankowie - Do podstawowych obowiązków wychowanka należy:
§ 1. systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas
i warunki do nauki,
§ 2. współudział w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w Internacie,
§ 3. udzielanie współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce,
§ 4. utrzymywanie czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz
otoczenia Internatu. Czystość pokoi jest kontrolowana i oceniona przez wychowawcę
dyżurnego,
§ 5. uczestnictwo w pracach użytecznych dla Internatu i środowiska,
§ 6. dokonywanie drobnych napraw oraz dbanie o poprawę estetyki i warunków życia
w Internacie za zgodą wychowawcy grupy lub Kierownika Internatu,
§ 7. współudział w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy
wychowawcze,
§ 8. regularne ( do 10-go każdego miesiąca) uiszczanie opłat za wyżywienie i pobyt w
Internacie /koszty utrzymania/,

§ 9. dbanie o honor Internatu i wzbogacanie jego dobrych tradycji,
§ 10. odnoszenie się z szacunkiem do wychowawców oraz personelu gospodarczego
i szanowanie ich pracy,
§ 11. szanowanie mienia będącego własnością Internatu,
§ 12. pilnie przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć,
§ 13. skrupulatnie wykonywanie wyznaczonych dyżurów,
§ 14. zachowanie spokoju w czasie ciszy nocnej.
§ 15. oszczędne i umiejętne używanie wody, światła i urządzeń sanitarnych,
§ 16. przestrzeganie higieny osobistej,
§ 17. stosowanie się do poleceń wydawanych przez wychowawców i przedstawicieli
Młodzieżowej Rady Internatu,
§ 18. zgłaszanie, każdorazowo, u wychowawcy dyżurnego złego samopoczucia oraz fakt
pozostania z tego lub innego powodu w Internacie w trakcie trwania zajęć szkolnych,
§ 19. przebywania w swoim pokoju w czasie trwania ciszy nocnej,
§ 20. wykupienia wszystkich posiłków,
§ 21. zgłoszenie, każdorazowo, u wychowawcy dyżurnego, powrotu z domu
do Internatu – do momentu zgłoszenia się wychowanki(a) całkowitą
odpowiedzialność za nią(niego) ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).
Art. 15. Wychowanek ma prawo do:
§ 1. zakwaterowania oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia,
§ 2. korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Internatu służących do nauki
własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,
§ 3. wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie oraz,
w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach sportowych, technicznych
i artystycznych prowadzonych przez odpowiednie placówki w środowisku,
§ 4. korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz
we wszystkich dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie,
§ 5. odwiedzania przez rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go w Internacie za
zgodą wychowawcy(od godz.16 00 do 20 00 ),
§ 6. przebywania w pokojach wychowanków innej płci - tylko za zgodą wychowawców- do
godz.21,
§ 7. współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych
Internatu,
§ 8. zapewnienia poszanowania godności osobistej, prywatności osobistej, przyjaznej
komunikacji, wspierania kreatywnej aktywności, odpowiedzialności za swoje
postępowanie, kreatywności podejmowanych zadań, otwartości na środowisko lokalne,
tolerancji wyznaniowej, poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania i dyskrecji w sprawach osobistych
jak i rodzinnych,
Art. 16 Wychowankom zabrania się :
§ 1. przetrzymywania w Internacie wartościowych przedmiotów, biżuterii oraz
większych kwot gotówki,
§ 2. kradzieży, przywłaszczenia cudzych rzecz. Kradzież jest przestępstwem,
którego ukrywanie nie mieści się w ramach solidarności zespołowej
ukrywanie tego czynu uważa się również za przestępstwo,
§ 3. picia alkoholu, używania środków odurzających lub narkotyków lub przyjścia do
Internatu pod wpływem wcześniej wymienionych substancji oraz ich wprowadzania
w obrót.
§ 4. wnoszenia materiałów wybuchowych lub łatwopalnych oraz samodzielnego
manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
§ 5. palenia tytoniu,

§ 6. wprowadzania osób trzecich bez zgody wychowawcy
§ 7. słuchania, w czasie przeznaczonym na samokształcenie – od godz. 16:30 do godz. 18:30,
radia lub telewizji przez głośniki ( dopuszcza się słuchawki ),
§ 8. dekorowania sypialni i dokonywania zmian w umeblowaniu bez zgody wychowawcy,
§ 9. wyjazdu z Internatu bez zgody wychowawcy lub Kierownika Internatu,
§10. korzystania z umywalni w trakcie trwania ciszy nocnej,
§11. używania wulgarnego słownictwa,
§12. siadania na parapetach i wychylania się przez okno,
§13. używania w pokojach kuchenek elektrycznych, indukcyjnych i mikrofalowych, tosterów,
opiekaczy, frytkownic, grzałek nurnikowych, lodówek oraz wszelkich urządzeń
służących do nagrzewania pomieszczeń,
§14. zamykania się na klucz w pokoju,
§15. niemoralnego prowadzenia się (m.in. wspólne leżenie pod kołdrą, wspólne korzystanie z
prysznica lub toalety) - o wysokości zastosowanej kary decydować będzie Rada
Wychowawcza Internatu bez zastosowania gradacji kar.
Art. 17 Niszczenie urządzeń i sprzętu Internatu
§ 1. Koszty napraw zniszczonych urządzeń i sprzętu z winy ucznia ponosi on sam,
jego rodzice lub opiekunowie.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach urządzenie dane lub sprzęt powinny być odkupione.
§ 3. Decyzje, o których mowa powyżej podejmuje Kierownik Internatu.
Art. 18. Wyróżnienia i nagrody
§ 1. Pochwała ustna udzielona przez wychowawcę wobec całej grupy.
§ 2. Pochwała pisemna, zapisana w dzienniku grupowym, udzielona przez wychowawcę.
§ 3. Pochwała z wyróżnieniem udzielona przez Kierownika wobec całej młodzieży
Internatu.
§ 4. Nagroda książkowa wręczona w sposób uroczysty.
§ 5. List pochwalny do rodziców lub opiekunów.
Art. 19. Kary za lekceważenie obowiązków
§ 1. Kary stanowiące naturalne następstwa niewłaściwych czynów, np. powtórzenie niedbale
wykonanej pracy, usunięcie spowodowanych uszkodzeń, odkupienie zniszczonych
przedmiotów itp.
§ 2. Ograniczenie uprawnień do dysponowania wolnym czasem np. wyjścia z Internatu,
uczestnictwa w imprezach rozrywkowych, korzystania ze środków audiowizualnych itp.
§ 3. Uwaga indywidualna lub wobec całej grupy.
§ 4. Nagana pisemna, zapisana w dzienniku grupowym, udzielona przez wychowawcę lub
Kierownika Internatu.
§ 5. Nagana z ostrzeżeniem wydalenia z Internatu.
§ 6. Warunkowy pobyt w Internacie.
§ 7. Zawieszenie w prawach mieszkańca Internatu.
§ 8. Usunięcie z Internatu za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, za szkodliwy
wpływ na społeczność Internatu, a w szczególności:
pkt 1. picie alkoholu, używanie środków odurzających lub narkotyków lub przyjście do
Internatu pod wpływem wcześniej wymienionych substancji oraz ich
wprowadzanie w obrót ( bez gradacji kar),
pkt 2. stosowanie przemocy, kradzież, zagrożenia zdrowia innych członków
społeczności Internatu, znęcanie się lub wykorzystywanie innych
wychowanków Internatu ( bez gradacji kar).

Wszystkie kary ulegają zatarciu po zakończeniu bieżącego roku szkolnego, lecz będą brane
pod uwagę przy rozpatrywaniu podania o zamieszkanie na nowy rok szkolny.
Rada Wychowawcza, po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, może podjąć uchwałę o
skróceniu okresu kary lub jej zawieszeniu.
Art. 20. Czas wolny wychowanków
§ 1. Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego wykorzystania czasu
wolnego.
§ 2. Wychowankowie Internatu winni indywidualnie lub zbiorowo uczestniczyć
w zajęciach służących kształtowaniu pożądanych wzorów spędzania wolnego
czasu i uczestniczenia w kulturze oraz ujawnianiu i rozwijaniu ich uzdolnień,
zainteresowań.
W tym celu na zasadach dobrowolnego wyboru mogą:
pkt 1. uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Internat, Szkołę i placówki
wychowania pozaszkolnego,
pkt 2. brać udział, za zgodą wychowawcy, w zajęciach klubów, towarzystw,
instytucji sportowych, organizacji turystycznych itp.
§ 3. Internat organizuje udział wychowanków w pracach społecznie użytecznych na
rzecz Internatu i środowiska.
§ 4. W ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej Internat przygotowuje wychowanków:
pkt 1. do życia w środowisku naszej społeczności narodowej oraz współpracy w
ramach Unii Europejskiej,
pkt 2. umiejętności samorealizacji i kształtowania własnej drogi rozwoju
osobistego, społecznego i zawodowego .
§ 5. Korzystanie z telewizji może odbywać się, za zgodą wychowawcy, po godz.22:00 pod
warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałych współmieszkańców Internatu.
§ 6. Wychowankowie Internatu mogą w czasie wolnym wychodzić poza obręb Internatu
(wpis w zeszycie raportów). Poza czasem wolnym wyznaczonym Regulaminem,
każdorazowe wyjście z Internatu wymaga zgody wychowawcy.
§7. Wychowankowie Internatu wyjeżdżają do domu w święta i inne dni wolne oraz
cotygodniowo w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych do godziny 19:00 .
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z rodzicami i za zgodą
wychowawcy, wychowanek może wyjechać także w innych terminach.
Wyjazdy te wpisywane są w zeszycie raportów.
§ 9. Niepełnoletni wychowankowie musza wrócić do Internatu do godziny 21:00
W przypadku osób pełnoletnich powrót musi nastąpić do godz. 21:30.

Art. 21. Odpłatności
pkt 1.za pierwszy miesiąc zakwaterowania należy wpłacić podwójną stawkę
opłaty za zakwaterowanie w Internacie wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły w
osobnym Zarządzeniu.
pkt 2. za pozostałe miesiące opłata za zakwaterowanie wynosi pojedynczą stawkę
opłaty wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły jw..
pkt 3.za ostatni miesiąc wszyscy wychowankowie zwolnieni są z opłaty za
zakwaterowanie (jeśli nie jest to miesiąc czerwiec to informacja o ostatnim
miesiącu zamieszkania przez wychowankę(a) musi być podana do 10-go dnia
danego miesiąca u Kierownika Internatu).
pkt 4.przy karnym skreśleniu z listy mieszkańców Internatu zwrot opłaty za poprzedni
miesiąc kalendarzowy nie przysługuje.

