Załącznik 
do uchwały Nr 5 2021/2022
Rady Pedagogicznej VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
z dnia 16.11.2021 r.


REGULAMIN INTERNATU
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BIAŁYMSTOKU

ROZDZIAŁ I

ZASADY DZIAŁALNOŚCI INTERNATU

& 1.
	Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą dla uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku mających miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba szkoły. 

W miarę wolnych miejsc, w internacie mogą zamieszkać uczniowie innych szkół.
Internat jest placówką koedukacyjną.
	Postępowanie związane z przyjęciem uczniów do internatu przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.


& 2.
	Internat stanowi integralną część VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Nadzór pedagogiczny, opiekuńczy i administracyjny sprawuje Dyrektor Szkoły.
Całokształtem spraw wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły Kierownik Internatu.
Zajęcia wychowawcze i opiekuńcze prowadzą zatrudnieni przez Dyrektora szkoły wychowawcy.
Wychowawcy internatu planują i realizują zadania w oparciu o Program Wychowawczo – Profilaktyczny Internatu VIII Liceum Ogólnokształcącego                    w Białymstoku. W swojej pracy współdziałają z wychowawcami klas, rodzicami                 i instytucjami kulturalno - oświatowymi. 

& 3.
	Wysokość comiesięcznej opłaty stałej, od zamieszkujących internat wychowanków, ustalana jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły. Opłata stała w ciągu roku szkolnego przeznaczana jest w szczególności na nagrody w konkursach, zawodach sportowych, działalność samorządową internatu. 

W uzasadnionej sytuacji w trakcie trwania danego roku szkolnego wychowanek może być zwolniony z comiesięcznej opłaty stałej. 
	Internat prowadzi stołówkę zabezpieczającą całodzienne wyżywienie. Mieszkający uczeń pokrywa koszt surowca.

Internat prowadzi działalność w trakcie trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ciągu całego roku szkolnego za wyjątkiem wakacji, ferii i przerw świątecznych.            
	Internat może być zamykany w wyjątkowych sytuacjach w dni i godziny ustalone              przez Dyrektora Szkoły lub Radę Wychowawczą Internatu (po uzgodnieniu                     z Dyrekcją Szkoły).

ROZDZIAŁ II 

ZADANIA INTERNATU

& 4.	ZADANIA INTERNATU.
Do zadań internatu należy:
	zapewnienie młodzieży warunków do właściwego rozwoju fizycznego                              i psychicznego;

zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków sanitarno - higienicznych;
zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia;
zapewnienie odpowiednich warunków do nauki;
umożliwianie rozwijania zainteresowań i uzdolnień, korzystania z zajęć pozalekcyjnych     i pozaszkolnych, kołek zainteresowań, biblioteki, czytelni publicznej;
zapewnienie warunków do uprawiania sportów i dbałości o stan zdrowia;
organizowanie przy współudziale wychowanków życia codziennego, wdrażanie               ich do współpracy i współdziałania, wyrabianie higienicznych nawyków, kształtowanie kulturalnego sposobu bycia;
stwarzanie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego;
pobudzanie aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości;
rozwijanie samorządności i samodzielności wychowanków;
współdziałanie  ze  szkołą,  rodzicami  lub  opiekunami  wychowanków,  instytucjami             i placówkami w środowisku.

& 5.   ZADANIA WYCHOWAWCY.
Do zadań wychowawcy internatu należy:
	planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej                  z powierzoną grupą wychowawczą zgodnie z, harmonogramem realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;

opracowywanie i realizacja planów pracy sekcji i kół zainteresowań;
odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży powierzonej ich opiece;
pomoc wychowankom w rozwiązywaniu problemów osobistych, rozstrzyganie sporów    i konfliktów;
odpowiedzialność za stan czystości i estetyki pomieszczeń powierzonych ich opiece, systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej;
wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody dla swoich wychowanków;
uczestnictwo w samokształceniu;
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem nauki wychowanków;
utrzymywanie kontaktu z domem rodzinnym i wychowawcą klasy (współpraca winna się odbywać w obydwu kierunkach);
systematyczna kontrola wyników w nauce swoich wychowanków;
systematyczne poznawanie swoich wychowanków: ich sytuacji rodzinnej                           i materialnej, ich problemów, osiągnięć, zainteresowań, stanu zdrowia, środowiska rówieśniczego;
	uczestnictwo w zebraniach Rady Wychowawczej.

& 6. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W INTERNACIE.
	Program Wychowawczo- Profilaktyczny.

Procedury postępowania dotyczące działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w Internacie VIII Liceum Ogólnokształcącego                             w Białymstoku.
Plan pracy Rady Młodzieżowej.
Dzienniki zajęć wychowawczych.
Dziennik spostrzeżeń wychowawczych.
	Arkusz oceny wychowanka.
Zeszyt wyjazdów do domu i powrotu.
Zeszyt wyjść z internatu.
	Dziennik protokołów z rad wychowawczych.


ROZDZIAŁ III

PRAWA MIESZKAŃCÓW INTERNATU

& 7. PRAWA WYCHOWANKÓW.
Wychowanek ma prawo do:
	zakwaterowania w pokoju mieszkalnym i korzystania ze wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla wychowanków;

otrzymania opieki lekarskiej (pielęgniarki szkolnej) oraz pomocy wychowawczej;
całodziennego wyżywienia zgodnego z normami oraz zasadami racjonalnego żywienia.    W przypadku uzasadnionej nieobecności w internacie uczeń ma prawo  do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki pod warunkiem, że w odpowiednim terminie zgłosi swoją nieobecność kierownikowi internatu, a do księgowości (kasy) zgłosi się  z paragonem fiskalnym wpłaty;
odpowiednich warunków do nauki i rozwoju zainteresowań, w tym do:
	korzystania z pomocy niezbędnych do nauki, w tym multimediów,

korzystania   z   pomocy   wychowawców,   pedagoga   szkolnego   oraz   pomocy koleżeńskiej;
	wybierania i bycia wybieranym do samorządu grupy i Młodzieżowej Rady Internatu           oraz uczestniczyć w tworzeniu programu działań tych organów;
	uczestniczenia w działalności organizacji młodzieżowych i społecznych działających           na terenie szkoły;
	zgłaszania Młodzieżowej Radzie Internatu, wychowawcom, Kierownikowi Internatu uwag i wniosków dotyczących organizacji życia w internacie i być informowanym            o sposobie ich załatwiania;

poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych, korespondencji, przyjaźni i uczuć;
	korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych                   i we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zachowania w internacie;
	uczestniczenia w zajęciach kulturalno-oświatowych organizowanych w internacie, szkole oraz za zgodą wychowawcy w innych imprezach organizowanych na terenie miasta;
	wnioskowania w sprawach urządzenia, dekoracji i umeblowania sal mieszkalnych               i innych pomieszczeń w internacie w porozumieniu z wychowawcą grupy                        lub Kierownikiem Internatu;
	przyjmowania za wiedzą wychowawcy na terenie internatu rodziców i opiekunów, krewnych oraz inne osoby;
	wyjeżdżania do domu na soboty i niedziele, a w uzasadnionych przypadkach za zgodą        i za porozumieniem rodziców z wychowawcą także w innych terminach; 
	współudziału w decydowaniu w sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;
udziału w zespołach i kołach zainteresowań;
pobytu w internacie przez cały cykl nauki, jeśli spełnia wszystkie warunki zawarte            w niniejszym regulaminie.

ROZDZIAŁ IV

& 8. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW INTERNATU.
Wychowanek ma obowiązek:
	godnie reprezentować internat i dbać o jego dobre imię;

systematycznie uczyć się oraz z pożytkiem wykorzystywać czas i warunki do nauki;
w okresie zamieszkania w internacie wychowanek ma obowiązek regularnego uczęszczania na wszystkie zajęcia lekcyjne w szkole.
W przypadku  nagminnego  opuszczania  lekcji,  nie  przykładania  się  do  nauki,  wagarowania wykorzystując do tego internat:
	decyzją Rady Wychowawczej Internatu może pozostawać w nim warunkowo,

jeśli nie dotrzyma warunków umowy, może być skreślony z listy mieszkańców internatu;
	uczestniczyć w pracach i zajęciach wynikających z planu wychowawczego internatu, porządku dnia oraz zarządzeń i poleceń Dyrekcji Szkoły, Kierownika Internatu, wychowawców i Samorządu Internatu;

odnosić się z szacunkiem do wychowawców i personelu pracującego na terenie internatu;
przestrzegać ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania i sumiennie wykonywać przyjęte zadania;
szanować pracę własną, wychowawców i współmieszkańców, dbać o mienie internatu oraz zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie sprzętu i urządzeń;
zgłaszać konserwatorowi, wychowawcom lub Kierownikowi Internatu wszystkie usterki, zniszczenia i awarie; 
uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu, szkoły                   i środowiska;
wykonywać dekoracje służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie;
dbać o mienie własne i kolegów, zapobiegać kradzieżom, a wychodząc zamykać drzwi od pokoju zostawiając klucz w portierni;
	zachowywać o każdej porze spokój, nie przeszkadzać współmieszkańcom w pracy           lub odpoczynku, nie trzaskać drzwiami i wyciszać inne urządzenia nagłaśniające;
dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu, przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, powiadamiać niezwłocznie wychowawców lub innych pracowników internatu o dostrzeżonych przedmiotach               i sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców;
przestrzegać zasad higieny osobistej, utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych i otoczenia internatu; w przypadku nieobecności sprzątaczki uczestniczyć w sprzątaniu wyznaczonych rejonów;
zgłaszać niezwłocznie wychowawcy przypadki zachorowań;
	codziennie sprzątać zamieszkałe przez nich sale mieszkalne wg ustalonych dyżurów;

pełnić dyżury zgodnie z opracowanym planem;
regularnie i terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie w internacie i opłatę stałą.

& 9.	OBOWIĄZKI PORZĄDKOWE MIESZKAŃCÓW INTERNATU.
	Stosowanie się do poleceń wychowawców.

Przestrzeganie zasad obowiązujących w internacie:
	pobudka o godz. 6:30;

posłanie łóżek oraz sprzątnięcie pokoju do godz. 7:45;
obecność w internacie o godz. 17:30;
uzyskanie zgody wychowawcy internatu na każdorazowe wyjście z internatu             po godzinie 17:30 (w uzasadnionych przypadkach i za zgodą rodziców wychowanek może wrócić najpóźniej do godz. 23:00, w sytuacji wyjazdu lub wyjścia zorganizowanego przez szkołę, o godzinie powrotu informuje nauczyciel - opiekun);
nauka własna w godzinach 16:30 - 18:30; zasady obowiązujące w czasie nauki własnej:
	w czasie nauki własnej dopuszcza się spotkania w pokojach, ale wyłącznie w celach edukacyjnych i po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy dyżurnemu,

jeśli nauczyciel dyżurujący zauważy brak „klimatu nauki” ma prawo odesłać ucznia do swego pokoju,
obowiązuje zakaz odwiedzin osób z zewnątrz,
	zgłaszanie wychowawcy odwiedzin osób nie będących mieszkańcami internatu; 
	zakaz odwiedzin chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie po godz. 21:00;

zakaz przebywania między piętrami po godz. 21:00 a w obrębie własnego piętra zakaz odwiedzin po 21:30;
całkowity zakaz przebywania poza swoim pokojem po godzinie 22:00;
	nakaz przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 6:30;
	oglądanie TV w świetlicy po godzinie 22:00 jest dozwolone po spełnieniu następujących warunków:
	zgłoszeniu tego faktu wychowawcy dyżurnemu do godz. 20:00,
	sporządzeniu listy wychowanków,

wcześniejszym przygotowaniu się do ciszy nocnej,
ilość  osób  oglądających  TV  będzie  większa  od  ilości  wychowanków wyrażających chęć nauki na świetlicy;
	włączenie lampki nocnej po godzinie 22:00 - wychowanek, który ma dużo nauki może uczyć się w pokoju do godz. 24:00 po spełnieniu następujących warunków:

	zgłoszenie takiej potrzeby wychowawcy dyżurnemu przy sprawdzaniu obecności nocnej,

wykazaniu się zaangażowaniem w naukę w ciągu dnia;
	wykonywanie dyżurów wg ustalonego harmonogramu, punktualne stawienie się                   na dyżur, oraz rzetelne wykonywanie obowiązków dyżurnego.

	Korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej.

Zakaz wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki internatu.
Należyte wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę własną.
Dbanie o mienie internatu i szkoły:
	w okresie zamieszkania w internacie wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną             za wykorzystywany sprzęt (tapczan, szafka nocna, szafa, stół) i salę mieszkalną (wygląd            i czystość ścian, drzwi i lamperii) oraz innych wypożyczanych urządzeń i sprzętu,

w przypadku wystąpienia zniszczeń z winy wychowanka lub zamierzonego działania – ponosi on odpowiedzialność materialną (odkupienie zniszczonego sprzętu lub dokonanie naprawy na własny koszt),
odejście wychowanka z internatu w ciągu roku szkolnego odbywa się tylko za osobistą zgodą rodziców i w ostatnim dniu miesiąca,
przed odejściem wychowanek rozlicza się z Internatem poprzez realizację Karty obiegowej.
	Przestrzeganie zakazu picia alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu na terenie internatu, palenia papierosów i posiadania i używania jakichkolwiek środków odurzających.

Przestrzeganie zakazu posiadania i palenia papierosów elektronicznych (oraz uzupełnień bez-, nikotynowych i innych) na terenie internatu i otoczeniu.
Przestrzeganie zakazu posiadania i wnoszenia na teren internatu niebezpiecznych narzędzi: np. petard, noży, sztang, itp.
Dbanie o ład i porządek w pokoju oraz uczestniczyć w okresowym robieniu porządków;
Przestrzeganie zakazu wnoszenia,  przechowywania  i  używania  narkotyków,  środków odurzających i psychotropowych.
Przestrzeganie terminu opłat za wyżywienie i internat do 15 każdego miesiąca. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje naliczenie odsetek.
	Uczestniczenie w pracach i zajęciach wychowawczych wynikających z planu wychowawczego internatu.

ROZDZIAŁ V

& 10. 
Wychowankom zabrania się:
	picia alkoholu w internacie lub przybywania do internatu w stanie wskazującym               na spożycie alkoholu;

palenia papierosów również papierosów elektronicznych w pomieszczeniach internatu        i w jego otoczeniu i terenie szkoły;
wnoszenia, przechowywania i używania narkotyków, środków odurzających                        i psychotropowych;
wnoszenia na teren internatu niebezpiecznych narzędzi: np. petard, noży, sztang, itp;
posiadania i użytkowania w sypialniach grzałek elektrycznych, piecyków;
siadania i opalania się na parapetach okiennych;
samowolnego zmieniania przydzielonych sypialni i odstępowania innym osobom miejsc noclegowych w internacie;
przyjmowania na terenie internatu jakichkolwiek osób bez wiedzy wychowawcy             lub kierownika internatu;
zamykania drzwi na klucz w czasie pobytu w sali;
chodzenia po pomieszczeniach internatu w butach;
wynoszenia ze stołówki naczyń, kubków i sztućców;
samowolnego opuszczania internatu bez zgody dyżurnego wychowawcy (nie dotyczy czasu w godzinach 8:00-17:30).

ROZDZIAŁ VI

& 11.  NAGRODY.
	Wychowankom aktywnie uczestniczącym w życiu internatu, wyróżniającym się wysoką kulturą osobistą oraz wzorową postawą koleżeńską, przestrzeganiem postanowień regulaminu a także dobrymi wynikami w nauce udzielane są nagrody.

Nagrody mogą być udzielane przez wychowawcę lub Kierownika Internatu.
Rodzaje nagród:
	Udzielenie pochwały przez wychowawcę grupy;

Udzielenie pochwały wobec całej społeczności Internatu;
Udzielenie pisemnej pochwały przez Radę Wychowawczą Internatu;
Dyplom uznania dla wychowanka;
Przyznanie nagrody rzeczowej;
List gratulacyjny do rodziców;
List pochwalny do szkoły.

ROZDZIAŁ VII

& 12.  KARY.
	Za naruszenie postanowień Regulaminu Internatu, porządku dnia oraz zarządzeń                 i poleceń Dyrekcji Szkoły, Kierownika Internatu, Wychowawcy grupy wychowanek podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Kary mogą być nakładane przez Wychowawcę lub Kierownika Internatu.
W szczególnych sytuacjach obowiązują następujące kary:
	za przebywanie na terenie internatu pod wpływem alkoholu, za zażywanie                          i rozprowadzanie środków odurzających

- usunięcie z internatu,
	za stosowanie przemocy

- usunięcie z internatu,
	za aroganckie zachowanie, kłótnie i obrażanie wychowawcy

- usunięcie z internatu,
	za dewastowanie pomieszczeń, po uprzednim uregulowaniu strat finansowych

- usunięcie z internatu,
	za palenie papierosów na terenie internatu

- usunięcie z internatu.
	Za łamanie zasad Regulaminu Internatu oraz Rozkładu Dnia obowiązuje następująca gradacja kar:

	3 ustne uwagi wychowawcy odnotowane w arkuszu oceny wychowanka,

nagana wychowawcy na piśmie, poinformowanie rodziców,
nagana kierownika na piśmie, poinformowanie rodziców,
warunkowy pobyt w internacie,
usunięcie z internatu,
kary dodatkowe:
	zakaz dysponowania czasem wolnym,

powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
powiadomienie szkoły o nagannym zachowaniu.
	Wychowawca może zlecić osobom naruszającym zasady Regulaminu Internatu                      oraz Rozkładu Dnia wykonanie prac społeczno - użytecznych na rzecz internatu.

Uczeń wydalony z internatu może być warunkowo do niego przyjęty (tylko                         w uzasadnionych przypadkach).

ROZDZIAŁ VIII

& 13.  SAMORZĄD INTERNATU.
	Mieszkańcy internatu mają prawo do współudziału w podejmowaniu decyzji                      w poniższych sprawach dotyczących pobytu w internacie:

	współuczestniczyć w rozstrzyganiu wszelkich sporów i konfliktów w internacie,

zgłaszać opinie i wnioski do pracy internatu,
koordynować działalność internatu w dziedzinach takich jak: koleżeńska pomoc                   w nauce, organizacja czasy wolnego (sport, kultura, rozrywka, turystyka), organizacja prac samoobsługowych, utrzymanie porządku i czystości.
	W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu (MRI), która reprezentuje wszystkich mieszkańców placówki.

Zebranie ogólne wszystkich wychowanków jest zwoływane przez opiekuna Młodzieżowej Rady Internatu lub Zarząd MRI.
Zarząd Samorządu Internatu tworzą:
	Przewodniczący,

z-ca przewodniczącego,
	sekretarz,
skarbnik.
	Funkcje i zadania powinny być odpowiednio podzielone między poszczególnych członków Zarządu.

Zadania Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu:
	inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej,

organizowanie współzawodnictwa w grupach,
występowanie z wnioskami do Rady Wychowawczej i Kierownictwa Internatu,
przygotowanie gazetek MRI.
	Zebrania grupy wychowawczej zwoływane są przez wychowawcę grupy                          lub przez Młodzieżową Radę Internatu w zależności od potrzeb.

Na zebraniach grupy wychowawczej omawiany jest całokształt spraw dotyczących grupy, a w szczególności sprawy z zakresu:
	udzielania pomocy w nauce,

organizowania życia kulturalnego członków grupy,
utrzymania porządku i czystości pomieszczeń,
naruszenia dyscypliny,
przydzielania członkom zadań doraźnych lub stałych.

ROZDZIAŁ IX

& 14. PRZYJĘCIA DO INTERNATU.
	Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana              przez Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego                           w Białymstoku.
	Rekrutacja młodzieży przebiega zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego  do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania przedstawionym przez organ prowadzący na dany rok szkolny. 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata                  lub kandydata pełnoletniego.
Wniosek o przyjęcie składa się do Kierownika Internatu lub w sekretariacie szkoły.
Wychowankowie Internatu składają deklaracje  o kontynuowaniu pobytu na kolejny rok szkolny. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.
	W uzasadnionych przypadkach do internatu może być przyjęty uczeń mieszkający           na terenie miasta Białegostoku za zgodą Dyrektora Szkoły.

Informacje dotyczące zasad rekrutacji można uzyskać w Internecie na stronie szkoły:  www.8lo.bialystok.pl (zakładka: szkoła - dokumenty szkoły / regulamin rekrutacja internat).

ROZDZIAŁ X

& 15. WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNATU. 
Uprawnionymi do zakwaterowania w Internacie VIII Liceum Ogólnokształcącego są uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie innych placówek oświatowych (na podstawie porozumienia z dyrektorami tych placówek).
	Wysokość opłaty za zakwaterowanie ustalana jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły. 
	Wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły. 
	Stawka żywieniowa może w przeciągu roku szkolnego ulec zmianie w przypadku wzrostu cen artykułów żywieniowych po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
Opłaty za posiłki wnosi się za dany miesiąc do 15-go dnia każdego miesiąca                       na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje naliczenie odsetek.
Opłaty za zakwaterowanie za dany miesiąc wnosi się do 15-go dnia każdego miesiąca           na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje naliczenie odsetek. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w internacie, opłaty za zakwaterowanie są naliczane w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu. 
Za uzasadniony powód uznaje się nieobecność wychowanka w internacie:
	w trakcie wakacji, ferii i przerw świątecznych, 

wynikającą z kalendarza pracy szkoły, do której on uczęszcza,
	trwająca powyżej pięciu dni, usprawiedliwiona w formie pisemnej przez rodzica          lub pełnoletniego wychowanka wraz z uzasadnieniem w szczególności w przypadku wyjazdu na rozgrywki sportowe, praktyki zawodowe lub nieobecność wychowanka                z powodu choroby.

ROZDZIAŁ XI

& 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
	Wychowanek internatu jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wychowanek ma prawo posiadać przedmioty kultu religijnego i korzystać z nich                       w sposób niezakłócający spokoju innym osobom.
Prawo to dotyczy wszystkich wychowanków bez względu na wyznanie.



