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REGULAMIN INTERNATU 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W GDAŃSKU 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Internat Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku jest placówką opiekuńczo-

wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego 

zamieszkania. 

2. Internat jest placówką koedukacyjną, zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie 

oraz całodobową opiekę młodzieży uczącej się w Ogólnokształcącej Szkole 

Baletowej w Gdańsku. 

3. Za wyżywienie w trakcie weekendu są odpowiedzialni rodzice przy współpracy              

z wychowawcami.  

4. W trakcie trwania roku szkolnego wychowawcy dopuszczają możliwość zmian w 

zakwaterowaniu ze względów organizacyjnych i wychowawczych. 

5. Internat działa przez cały rok szkolny, przez wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem 

dni wolnych ujętych w kalendarzu roku szkolnego.  

6. Przyjazd wychowanków wyjeżdżających na weekend musi nastąpić w niedzielę do 

godziny 20:00, a w poniedziałek do godz. 7:30. Po wcześniejszym kontakcie z 

dyżurującym wychowawcą przyjazd może nastąpić później.  

7. Pracą internatu kieruje kierownik, a nadzór sprawuje dyrektor ds. dydaktyczno-

wychowawczych. 

8. Uczniowie szkoły mogą korzystać z internatu na warunkach zakwalifikowania i 

odpłatności ustalonych zarządzeniem Dyrektora Szkoły. W uzasadnionych 

przypadkach Dyrektor Szkoły może zwolnić wychowanka z odpłatności całkowitej 

za zakwaterowanie w internacie na wniosek Rady Pedagogicznej Internatu. 

9. Wychowanków obowiązuje nauka własna w ustalonych godzinach (16.30-18/19.00) 

W wypadku zagrożenia oceną niedostateczną ustala się dodatkowe godziny nauki. 

10. Rozmowy telefoniczne z wychowankami internatu nie są możliwe w trakcie trwania 

nauki własnej (16.30-18.00) oraz ciszy nocnej (21.00-7.00) 

11. Na terenie całego internatu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z wszelkich 

urządzeń elektrycznych (grzałka, czajnik itp.) oraz otwartego ognia (świeczki, 

zapałki, zapalniczki). 
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12. Na terenie całego internatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, 

spożywania i przechowywania alkoholu, narkotyków oraz wszelkich innych 

używek i środków odurzających, pod rygorem wydalenia z internatu. Zakaz 

obowiązuje zarówno wychowanków, jak i osoby odwiedzające.  

13. Zabrania się pod rygorem wydalenia z internatu przywłaszczania cudzej własności. 

14. Wychowawcy Internatu nie biorą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny np. 

komputer, tablet, telefon,  będący własnością wychowanka. 

 

II Prawa wychowanka 

1. Stworzenie warunków pozwalających na przygotowanie się do zajęć szkolnych oraz 

rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanka. 

2. Poszanowanie własnej godności, dyskrecji w sprawach osobistych oraz 

korespondencji, przyjaźni i uczuć. 

3. Zwracanie się do Samorządu Internatu, Rady Pedagogicznej i kierownika we 

wszystkich istotnych sprawach oraz uzyskanie od nich pomocy w trudnych 

sytuacjach życiowych. 

4. Udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz uroczystości 

proponowanych dla  dzieci i młodzieży w określonych grup wiekowych. 

5. Korzystanie z wyjść grupowych pod opieką wychowawcy, oprócz godzin 

przeznaczonych na naukę własną, w godz. określonych w regulaminie internatu. 

6. Udzielanie lub korzystanie z pomocy koleżeńskiej przy odrabianiu zadań 

domowych. 

7. Zgłaszanie wychowawcy wszelkich trudnościach w nauce oraz korzystanie z 

pomocy wychowawców. 

8. Udział w pracach Samorządu Internatu, a w szczególności: 

a) udział w wyborach do samorządu 

b) sumienne wypełnianie powierzonych funkcji 

c) zgłaszanie samorządowi, wychowawcom, kierownikowi swoich postulatów, 

wniosków, spostrzeżeń dotyczących organizacji wszystkich dziedzin życia w 

internacie 

d) udział w inicjatywach organizowanych przez samorząd 

e) pomoc osobom funkcyjnym w realizacji powierzonych zadań 
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9. Samodzielne wyjścia do miasta i wyjazdy do domu możliwe są pod warunkiem 

złożenia pisemnego oświadczenia rodziców zezwalającego na samodzielne 

opuszczanie internatu. Każdorazowe wyjście należy zgłosić wychowawcy i wpisać 

się do zeszytu wyjść.  

10. Wyjazdy wychowanków w czasie dni nauki szkolnej mogą mieć miejsce wyłącznie 

na podstawie:  

a) pisemnej zgody rodziców (przekazanej drogą elektroniczną). 

11. Nocowanie poza internatem lub udział wychowanków w imprezach, wyjściach do 

kina itp. może mieć miejsce za zgodą dyżurnego wychowawcy internatu, na 

podstawie pisemnej zgody rodziców z podaniem dokładnych danych, łącznie z 

adresem i telefonem kontaktowym osoby dorosłej, pod opieką której wychowanek 

spędzi czas. 

12. Przyjmowanie gości w pokojach internatu (rodziców, prawnych opiekunów, 

członków rodziny) jest możliwe po uprzednim powiadomieniu dyżurującego 

wychowawcy i wpisaniu się do zeszytu gości.   

13. Odwiedziny najbliższych krewnych w czasie przeznaczonym na naukę własną są 

możliwe, pod warunkiem uzupełnienia z wychowankiem wyznaczonej na dany 

dzień pracy domowej. 

14. Odwiedziny szkolnych kolegów są możliwe jedynie za zgodą dyżurnego 

wychowawcy. 

. 

 

III Obowiązki wychowanka 

1. Przestrzeganie regulamin internatu. 

2. Dbałość o dobre imię internatu i godnie jego reprezentowanie. 

3. Okazywanie szacunku i kulturalne zachowanie się w stosunku do wychowawców, 

pracowników internatu, a także współwychowanków. 

4. Przestrzeganie zasad BHP. 

5. Dbałość o czystość i porządek oraz estetykę zajmowanych pomieszczeń. 

6. Dbałość o higienę osobistą.  

7. Przestrzeganie godzin nauki własnej i efektywne ich wykorzystywanie. 

8. Informowanie dyżurującego wychowawcy o wyjeździe, bądź wyjściu oraz 

odnotowanie godziny wyjścia i powrotu w zeszycie wyjść. 

9. Przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia: 
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6:30 - pobudka  

7:00 - 7:20 - śniadanie  

7:30 – 7.50 - zdanie pokoi dyżurującemu wychowawcy, wyjście do szkoły  

14:30 - 16:30 -zajęcia zorganizowane  

16:30 - 18:00 - nauka własna obowiązująca od poniedziałku do czwartku 

18:00 - 18:30 - kolacja  

18:30 - 20:00 - zajęcia zorganizowane 

18:30 - 20:00 - dodatkowa nauka własna / zajęcia zorganizowane/czas wolny 

20:00 - 21:00 - przygotowanie do ciszy nocnej klasy I - III  

20:30 - 21:00 - przygotowanie do ciszy nocnej klasy IV -IX 

Bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej zgodnie z regulaminem internatu. 

a) cisza nocna dla wychowanków z klas I - III – 21:00  

b) cisza nocna dla wychowanków z klas IV -VI od 21:30 

c) cisza nocna dla pozostałych wychowanków od 22:00  

10. W czasie trwania ciszy nocnej obowiązuje konieczność wyłączenia sprzętów 

elektronicznych i wyciszenia telefonów, wygaszenia górnego oświetlenia i lampek 

nocnych. Dłuższa nauka (w czasie ciszy nocnej), maksymalnie do godz. 23.00 

odbywa się po uzyskaniu zgody dyżurnego wychowawcy w wyjątkowych 

przypadkach. 

11. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się na terenie internatu. 

12. Dbałość o użytkowany sprzęt oraz urządzenia stanowiące wyposażenie Internatu. W 

przypadku spowodowania zawinionej szkody wychowankowie zobowiązani są do 

pokrycia strat lub zadbania o ich usunięcie (naprawienie we własnym zakresie). 

13. Kulturalne zachowanie się w stołówce, sali nauki własnej, pokojach wychowanków 

oraz w czasie wspólnych wyjść. 

14. Zamykanie pustych pokoi i oddawanie kluczy wychowawcy w pokoju 209a. 

15. Wpływanie dobrym przykładem na młodszych kolegów.  

16. Niedozwolone są tzw. otrzęsiny najmłodszych wychowanków lub inne formy 

poniżającego i upokarzającego traktowania kogokolwiek. 

17. Wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, a w szczególności: 

a) sumienne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych 

b) utrzymywanie w należytym porządku własnych książek, zeszytów, przyborów 

szkolnych 

c) właściwe wykorzystanie własnego czasu pracy i wypoczynku. 
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d)  pomoc koleżeńska przy odrabianiu zadań domowych  

18. Informowanie o dostrzeżonych niepokojących zjawiskach występujących na terenie 

internatu, np. kradzieże, nieuczciwość, wykorzystywanie słabszych itp. 

19. Uczestniczenie w okresowych spotkaniach z kierownikiem internatu. 

20. Dbałość o wyposażenie pokoju w elementy wystroju (kwiatki, serwetki, maskotki, 

fotografie członków rodziny) stwarzające przytulną atmosferę pomieszczenia. 

 

IV Nagrody i wyróżnienia: 

1. Uzyskanie dodatnich punktów z zachowania zgodnie z Systemem Oceniania 

Zachowania Wychowanków Internatu 

2. Pochwała udzielona przez wychowawcę grupy z jednoczesnym odnotowaniem tego 

faktu w dzienniku spostrzeżeń. 

3. Pochwała udzielona przez kierownika w formie listu pochwalnego skierowanego do 

rodziców wychowanka. 

4. Wyróżnienie kierownika Internatu w formie nagrody rzeczowej. 

 

V Kary 

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę z jednoczesnym wpisaniem do 

dziennika spostrzeżeń. 

2. Uzyskanie ujemnych punktów z zachowania zgodnie z Systemem Oceniania 

Zachowania Wychowanków Internatu. 

3. Nagana udzielona przez kierownika. 

4. Nagana z ostrzeżeniem udzielona przez kierownika z równoczesnym 

zawiadomieniem o tym fakcie rodziców. 

5. Wydalenie z internatu na określony czas. 

6. Wydalenie z Internatu bez możliwości powtórnego przyjęcia. 

 

VI Prawa Rodzica 

1. Uzyskanie pełnej informacji na temat postępów w nauce i zachowania  dziecka. 

2. Poszanowanie własnej godności, dyskrecji w sprawach dotyczących dziecka i jego 

rodziny. 

3. Kontaktowanie się telefonicznie z dzieckiem, bądź dyżurującymi wychowawcami 

w godzinach niekolidujących z zajęciami dydaktycznymi w szkole oraz rytmem 

dnia w internacie. 
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VII Obowiązki Rodzica 

1.  Zameldowanie dziecka na pobyt tymczasowy w Urzędzie Miasta Gdańsk, nie 

później niż w pierwszym miesiącu od wprowadzenia się wychowanka. 

2. Uiszczanie należności za wyżywienie i internat do dnia 10-go każdego miesiąca, 

dostarczenie dyżurnemu wychowawcy poświadczenia o dokonanej wpłacie. 

3. Kontaktowanie się z dyżurującym wychowawcą w celu uzyskania informacji o 

zachowaniu i postępach w nauce dziecka w ciągu całego tygodnia. 

4. Przy odbiorze dziecka zadbanie o porządek pozostawiony w pokoju w dniu wjazdu 

do domu. 

5. Zagospodarowanie pokoju dziecka, wyposażenie w elementy wystroju: kwiaty, 

zdjęcia, maskotki, serwetki itp. w celu stworzenia przyjaznej atmosfery. 

6. Poinformowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i trudnościach 

wychowawczych. 

7. W przypadku choroby, rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odbioru 

dziecka z internatu, ze względu na troskę o zdrowie innych podopiecznych oraz  na 

brak opieki wychowawczej w godzinach trwania zajęć szkolnych. 
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VIII. System oceniania zachowania wychowanków Internatu Ogólnokształcącej 

Szkoły Baletowej oraz szczegółowa punktacja 

 

 

 Punktacja z zachowania wyraża opinię Rady Pedagogicznej Internatu                                                                               

o przestrzeganiu przez wychowanka obowiązującego Regulaminu Internatu,  jego kulturze      

i postawie oraz działalności dla dobra społeczności internackiej. 

Zachowanie wychowanków oceniają wychowawcy oraz dyrektor do spraw dydaktyczno-

wychowawczych.  

 Decyzja o udzielaniu oceny z zachowania wychowankom podejmowana jest podczas  

posiedzenia Rady Wychowawców Internatu na koniec każdego semestru szkolnego.                                                                                                                                           

 Punktacja przydzielana jest na podstawie systemu punktowego i zapisywania w 

dzienniku obserwacji (prowadzonych systematycznie podczas roku szkolnego).                                                                                           

 Wychowankowie i rodzice są systematycznie informowani o tygodniowej sumie 

uzyskanych punktów. 
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Kryteria oceniania zachowania – system punktowy  

Punkty  dodatnie Punkty ujemne 

Udział wychowanka w 

dodatkowych zajęciach lub 

pracach na rzecz Internatu               

i społeczności internackiej.  

od + 2 do 

+ 10 

 

    Wybryk chuligański: 

-pobicie, wczynanie bójek,  

-niszczenie mienia internatu, 

-znęcanie się psychiczne lub 

fizyczne nad drugą osobą,  

-kradzież,  

-szantaż, zastraszanie  

-naruszenie godności drugiego 

człowieka, 

-rozprowadzanie lub posiadanie  

papierosów, narkotyków lub 

alkoholu na terenie Internatu 

 

do  

-20 
 

 do -20 
 

do -20 
 

-50 
 

do -20 

 

do - 20 

 

 do - 50 
 

 

 

Spożywanie lub przebywanie w 

stanie wskazującym na spożycie 

substancji odurzających lub 

alkoholu. Palenie papierosów na 

terenie internatu.  

Wniosek    

o usuniecie  

z 

internatu.  

Czynny udział w imprezach 

kulturalnych organizowanych na 

terenie Internatu. 

10 Niekulturalny stosunek do 

wychowawcy i lekceważący 

stosunek do jego poleceń. 

do -10 

Za udzielanie bezinteresownej 

pomocy koleżeńskiej podczas 

nauki własnej uczniom mającym 

problemy w nauce. 

do + 5  Samowolne opuszczanie Internatu 

bez wypisu i potwierdzenia 

rodziców.  

-50 

Za codzienne utrzymywanie 

porządku w pokoju mieszkalnym.  

S 

do + 20  Używanie wulgaryzmów na terenie 

Internatu oraz niekulturalny 

stosunek do kolegów i koleżanek. 

 do 

- 10 
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Obowiązkowe wywiązywanie się   

z powierzonych zadań.   

S 

do + 10  Brak codziennej dbałości o ład i 

porządek w pokoju ( dotyczy 

również szaf i półek).  

 

do -5 
 

 

Pełnienie funkcji 

przewodniczącego, zastępcy          

i skarbnika Internatu.  

S  

 

 

do + 10 

 

 

Złe zachowanie podczas wspólnych 

wyjść.  

 

 

do - 10 

Zachowanie podczas wspólnych 

wyjść np. w miejscach 

publicznych.  

 do  + 10 Zakłócanie ciszy nocnej  do - 10 

Dbałość o wyposażenie pokoju w 

elementy wystroju np. kwiatki, 

maskotki stwarzające przytulną 

atmosferę pomieszczenia.  

S 

do + 20 Nieprzestrzeganie higieny 

 osobistej, odpowiedniego do pory 

roku i dnia ubioru.  

do – 10   

Stosunek do i zachowanie podczas 

nauki własnej.  
do – 5  

Pozostawienie bałaganu w pokoju 

na weekend.  
do – 5  

Niezdanie pokoju dyżurnemu 

wychowawcy(w tym klucza od 

pokoju).  

 

 

 

 

do – 5  

 

 

Niewłaściwe korzystanie z 

telefonu, internetu (portali 

społecznościowych) narażające 

dobry wizerunek wychowanka. 

do - 25 

s - oznacza punkty przyznawane na koniec semestru 

 

 

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 pkt. wyjściowych, co pozwala 

ocenić ucznia na poziomie oceny dobrej.  

Punktacja określająca ocenę zachowania na semestr: 

181 pkt. i powyżej – wzorowe 
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121 pkt. – 180 pkt. – bardzo dobre  

100 pkt. – 120 pkt. – dobre  

61 pkt.- 99  pkt.– poprawne  

1 pkt.– 60 pkt.– nieodpowiednie  

poniżej 0 pkt. – naganne  

 

 

 

 


