
ZASADY PRZEBYWANIA 
ORAZ UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU W INTERNACIE

Zachowywać się kulturalnie i z godnością;
Troszczyć się o powierzony mu pokój i całe wyposażenie;
Poniesienia odpowiedzialności finansowej za szkody spowodowane w pokoju i Internacie;
Przestrzegania planu dnia;
Utrzymania porządku w pokoju:

poukładana odzież w szafie oraz przybory na biurku i półkach,
poukładane buty na przeznaczonym na ten cel miejscu,
zaścielone łóżko podczas dnia,
regularne opróżnianie kosza na śmieci,
zachowanie czystej podłogi,
obowiązek codziennego wietrzenia pokoju,
zachowanie porządku w łazience

W piątek wychowanek zobowiązany jest wykonać porządki generalne w pokoju,
a w sobotę na wyznaczonych odcinkach.
Przed wyjazdem do domu wychowanek zobowiązany jest uporządkować pokój i
powierzony odcinek, który zostanie sprawdzony przed wyjazdem.
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Salezjańska Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna II stopnia
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I. WYCHOWANEK MA OBOWIĄZEK:
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II. ZABRANIA SIĘ:

Posiadania i korzystania z wszelkiego rodzaju używek: alkoholu, tytoniu, e-
papierosów, narkotyków, środków odurzających, itp.
 Organizowania spotkań w pokojach po 22.00.
 Przebywania w obcym pokoju po 22.00
Przebywania w pokoju podczas zajęć lekcyjnych oraz choroby (na czas choroby,
złego stanu zdrowia, itp. wyznaczony jest osobny pokój).
Przyjmowania bez zgody Dyrekcji Szkoły lub Kierownika Internatu obcych osób
na teren Szkoły.
Wyrzucania czegokolwiek przez okna.
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7. Przynoszenia z jadalni jedzenia oraz wyposażenia (talerzy, szklanek…itp.).

Przechowywania i używania w pokoju jakichkolwiek urządzeń grzewczych
(tostery, opiekacze, farelki itp.) oraz tych, które mogą zagrażać
niebezpieczeństwu życia i zdrowia.
Posiadania i grania na instrumentach muzycznych w Internacie (są od tego
odpowiedzenie sale w szkole. 
Słuchania głośnej muzyki, korzystania z komputera po godzinie 22.30.
Przybijania lub przyklejania na ścianach, szafkach, drzwiach: plakatów,
rysunków, obrazków itp.
Dokonywania jakichkolwiek zmian w wystroju pokoju.
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III. DYREKCJA SZKOŁY, KIEROWNIK, WYCHOWAWCY INTERNATU,      
       ADMINISTRACJA:

Mają prawo wejść do pokoju wychowanka,
Nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty i pieniądze posiadane
przez mieszkańców.
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IV. PONADTO:

Internat w czasie zajęć lekcyjnych (do obiadu) jest zamknięty; należy wszelkie
książki, nuty i materiały dydaktyczno-naukowe zabrać ze sobą przed zajęciami
do klas lekcyjnych;
Wyjścia poza teren Szkoły należy każdorazowo zgłaszać do jednej z osób:
Dyrektora Szkoły, Z-cy dyr. Szkoły, Kierownika Internatu, Asystenta;
Wyjazdy poza teren Lutomierska (wyjazdy domowe, inne) należy każdorazowo
zgłosić do jednej z osób: Dyrektora Szkoły, Z-cy dyr. Szkoły, Kierownika
Internatu;
Nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm skutkować będzie:

Informacją do rodziców – telefoniczną, pisemną;
Informacją do dyrekcji szkoły; 
Ograniczeniem wyjść i wyjazdów poza teren szkoły;
Wykonywaniem prac „czynu społecznego”;
Wydaleniem z Internatu
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