
Załącznik nr 2 

 

 

ANKIETA WYCHOWANKA 

 

Imię i nazwisko wychowanka ...................................................................................................... 

Adres zamieszkania ......................................................................................................................  

 

Koszt wyżywienia w każdym roku szkolnym ogłaszany jest na stronie szkoły. 

Opłaty za wyżywienie wychowanków w stołówce internatu należy dokonywać na wskazane 

konto . 

 

Wybrane fragmenty Regulaminu INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w Janowie. Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie 

www. zsckrjanow.edu.pl 

 

 

§ 12. 7. Wychowanek internatu obowiązany jest: 

1) systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej 

czas i warunki do nauki, 

2) przestrzegać regulaminu internatu, regulaminu nauki własnej (zał. nr 3), porządku 

dnia (zał. nr 4) oraz przepisów i instrukcji obowiązujących w internacie, 

3) odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników pedagogicznych oraz 

administracyjno –obsługowych tak internatu jak i szkoły, 

4) zachowywać się kulturalnie wobec współmieszkańców, 

5) korzystać z całodziennego wyżywienia w czasie przebywania w internacie po 

uprzednim uregulowaniu należności (opłaty uiszczać terminowo do 10 każdego 

miesiąca), 

6) szanować prywatne mienie i mienie internatu, 

7) usuwać we własnym zakresie usterki w salach mieszkalnych, pomieszczeniach 

ogólnego użytku, świetlicach, korytarzach, pokojach do nauki itp. ponosić koszty 

napraw lub wymiany sprzętu i rządzeń powstałe wskutek niewłaściwego 

użytkowania, 

8) utrzymywać czystość i porządek w swoich sypialnych, świetlicy, zapleczu 

kuchennym, innych pomieszczeniach oraz na terenie i wokół internatu, 

9) pozostawiać klucze od pokoju zamieszkanego w portierni na czas nieobecności w 

internacie, 

10) zabrania się zamykania na klucz drzwi od pokojów sypialnych podczas 

przebywania mieszkańców w tych pomieszczeniach, 

11) uczniowie wychodzą na zajęcia lekcyjne najpóźniej 10 minut przed planowym 

rozpoczęciem lekcji i przebywają na terenie szkoły do czasu planowanego 

zakończenia lekcji, 

12) w czasie trwania zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz przebywania młodzieży w 

internacie oraz przyprowadzania gości. W sytuacjach wymagających wejścia 



mieszkańca do internatu zgodę wyraża każdorazowo kierownik internatu bądź 

wychowawca dyżurny, a podczas ich nieobecności portier. Wejście do internatu 

należy odnotować w odpowiednim zeszycie, 

13) jeżeli zajęcia lekcyjne rozpoczynają w godzinach późniejszych należy zgłosić ten 

fakt do wychowawcy dyżurującego lub do kierownika internatu. Należy to 

odnotować w odpowiednim zeszycie, 

14) jeżeli wychowanek źle się czuje, jest chory i nie idzie do szkoły musi o tym fakcie 

powiedzieć wychowawcy lub zgłosić do kierownika internatu i zapisać do 

odpowiedniego zeszytu, 

15) uczestniczyć w pracach na rzecz internatu, 

16) nosić obuwie miękkie na terenie internatu (kapcie, klapki gumowe), 

17) zgłaszać każde wyjście z internatu i odnotować w zeszycie wyjść lub wyjazdów 

oraz odnotować swój powrót, 

18) zastrzegać ogólnych przepisów bhp i przepisów p.poż., 

19) w internacie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania w pokojach sypialnych z 

urządzeń elektrycznych typu: grzałka, grzejnik elektryczny, czajnik. Można 

korzystać po wyrażeniu zgody przez kierownika z żelazka, urządzeń 

elektronicznych typu telewizor, komputer. Z czajnika i żelazka można korzystać 

tylko w kuchni. 

20) obowiązuje zakaz używania w pokojach sypialnych ognia otwartego (świece, 

zapałki, zapalniczki), 

21) wychodząc z pokoju, wychowanek jest zobowiązany do wyłączenia wszystkich 

odbiorników z prądu, 

22) wychowanków obowiązuje zakaz samodzielnego dokonywania napraw gniazdek, 

kontaktów i urządzeń elektrycznych, 

23) zgłaszać wychowawcy fakt otrzymania zwolnienia lekarskiego lub innych 

przyczyn upoważniających do zrezygnowania z wyżywienia z przyjętym 

wyprzedzeniem (24 godz.), 

24) brać udział w dyżurach grupowych jak i w stołówce internatu, 

25) współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą, 

26) wychowanek zobowiązuje się regularnie uiszczać opłaty za pobyt w internacie. 

Opłat dokonuje się według stawek obowiązujących w danym miesiącu za 

wszystkie dni nauki szkolnej, bez kosztów kolacji w piątki.  

27) nie dokonanie opłaty za wyżywienie w terminie spowoduje brak możliwości 

korzystania z wyżywienia.  

28) uzgodnić z wychowawcą przebywanie na innym piętrze, 

29) wychowanek nie może przebywać poza terenem internatu po godzinie 21.00. W 

wyjątkowych sytuacjach może wrócić do internatu po godzinie 21.00, po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody od wychowawcy grupy lub kierownika internatu. 

1. W internacie obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków 

odurzających oraz przebywania w internacie pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających, a także posiadania takich środków. 

2. W przypadku gdy stwierdzi się, że uczeń jest pod wpływem środków wymienionych 

w pkt. 2 lub jest w ich posiadaniu zespół wychowawczy poszerzony o wychowawcę 



klasy, pedagoga szkolnego i wicedyrektora ma prawo „zawiesić” wychowanka w 

prawach mieszkańca internatu na okres uzależniony od stopnia przewinienia, 

informując o podjętej decyzji rodziców/ prawnych opiekunów. W przypadku 

ponownego stwierdzenia złamania pkt. 3 regulaminu zespół wychowawczy stawia 

wniosek o usunięcie ucznia z internatu.  

3. Decyzję o usunięciu wychowanka podejmuje Rada Pedagogiczna Zespołu, na wniosek 

kierownika internatu i wychowawców internatu. 

4. Od decyzji, o której mowa w pkt.4 wychowanek ma prawo odwołać się do Dyrektora 

Zespołu. 

5. Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać w 

internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy. 

 

 

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZAMIESZCZONĄ POWYŻEJ 

 

……………………………………                     …………………………………………. 
                 podpis ucznia/wychowanka                                                                  podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
 


