
Załącznik nr 6 do Regulaminu Internatu  

 

ZAKAZY 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 w/w 

używek. W przypadku złamania wyżej wymienionego zakazu zostanie zastosowana 

Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

przestępczością i demoralizacją. 

W przypadku podejrzenia, że wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu 

wychowawca sprawdza to za pomocą badania alkomatem. Jeżeli wynik badania 

wskazuje na spożycie, wychowawca rozpoczyna Procedurę (powiadomienie wice-

dyrektora szkoły, rodziców, wezwanie Policji). Wice-dyrektor zawiadamia dyrektora 

Zespołu Szkół . 

Uwaga!  

Rodzice wychowanków niepełnoletnich podpisują zgodę na badanie alkomatem na 

początku roku szkolnego, jednocześnie przyjmując do wiadomości,  

że w przypadku stwierdzenia spożycia alkoholu będzie wzywana Policja, której 

zadaniem jest m.in. potwierdzenie wiarygodności badania. Uczniowie pełnoletni 

podpisują taką zgodę osobiście, a ich rodzice 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 pozostawić  

w pokoju wychowawców  swój dowód tożsamości. 

4. Opuszczanie Internatu bez zgody i wiedzy wychowawcy.  

5. Zmienianie pokoju zamieszkania, przenoszenie mebli i sprzętów bez zgody 

wychowawcy i Wicedyrektora. 

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 współmieszkańców podczas ciszy nocnej (godz. 

22.00- 6:00).  

9. Świecenie światła w pokojach podczas ciszy nocnej. 

10. Niszczenie ścian, sufitów, podłóg, drzwi, okien oraz mebli we wszystkich 

pomieszczeniach internatu poprzez dziurawienie, przybijanie, malowanie, rysowanie, 

pisanie, klejenie itp. Wychowanek i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną 

za zniszczone mienie (dotyczy to także zniszczonych ścian). W przypadku nie 

wykrycia sprawcy dewastacji i zniszczeń kosztami napraw obciążani są wszyscy 

mieszkańcy danego pokoju lub piętra. 

11.  Używanie substancji łatwopalnych, świeczek, kadzidełek oraz wszelkich źródeł 

otwartego ognia.  

12. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów p/poż. W razie 

ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy wychowankowie opuszczają internat zgodnie 

z instrukcją postępowania w przypadku takiego zagrożenia i zostawiają pokoje otwarte. 

13.  Siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, bieganie po korytarzach, 

skakanie po schodach, przechylanie się przez poręcze i zjeżdżanie po nich.  

14. Otwieranie okien, za wyjątkiem segmentu uchylnego. 

15.  Używanie w pokojach urządzeń elektrycznych (czajników, grzałek, kuchenek, 

tosterów, opiekaczy, żelazek, dmuchaw, grzejników itp.), a także używanie sprzętów  

i urządzeń ogólnie dostępnych niezgodnie z instrukcją BHP.  

16. Owijanie żarówek jakimikolwiek materiałami. 

17.  Dokonywanie samodzielnych napraw bez zgody i nadzoru wychowawcy, w tym 

manipulowanie przy gniazdkach i kontaktach elektrycznych. Wszelkie usterki należy 

zgłaszać wychowawcy.  

18. Otwieranie hydrantów.  

 

Przyjąłem/ Przyjęłam do wiadomości i stosowania: 

 

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

 (czytelny podpis wychowanka)                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

Marcinkowice, dn. ……………………………… 


