
REGULAMIN INTERNATU
PRZY SALEZJAŃSKICH SZKOŁACH MUZYCZNYCH 

IM. KS. ANTONIEGO CHLONDOWSKIEGO
W LUTOMIERSKU

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2022 R.

Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku (Salezjańska Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna II stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego i Salezjańska
Szkoła Muzyczna II stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego) prowadzą
internat dla uczniów, którzy ze względu na szkołę przebywają z dala od rodziny.
Wspólnotę internatu tworzą uczniowie i wychowawcy. Wszyscy są w równym
stopniu współodpowiedzialni za kształt, klimat wychowawczy i funkcjonowanie
internatu.
Każdy członek wspólnoty internatu wyraża zgodę ponieść konsekwencje swoich
zachowań, niezgodnych z regulaminem internatu. Konsekwencje te są
wyznaczone przez społeczność internatu i ujęte w niniejszym regulaminie.
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WSTĘP

§. 1

CELE I ZADANIA INTERNATU

§. 2

Internat przy Salezjańskich Szkołach Muzycznym w Lutomiersku zabiega o
rozwój kontaktów międzyosobowych, uwrażliwia uczniów na odpowiedzialność
za organizację codziennego życia i rozwój działalności grupowej.
 Zaleca się kontakt z rodzicami lub opiekunami.
Internat zapewnia wychowankom mieszkanie, wyżywienie i odpowiednie
warunki sanitarno – higieniczne.
 Zapewnia odpowiednie warunki do nauki osobistej i rozwijania zainteresowań i
uzdolnień.
Troszczy się o rozwój fizyczny i dba o zdrowie młodzieży.
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7.

6.Praca wychowawcza w internacie prowadzona jest w duchu św. Jana Bosko
według salezjańskiego systemu prewencyjnego, tradycji chrześcijańskiej i
zdrowego patriotyzmu.
Zespół wychowawczy tworzą:
                a) dyrektor i wicedyrektor szkoły
                b) kierownik internatu
                c) wychowawcy w internacie
                d) administrator

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

§. 3

Korzystania odpłatnego z mieszkania i wyżywienia, urządzeń, pomocy
dydaktycznych, rozwijania i pogłębiania swoich uzdolnień.
Wypoczynku, uczestniczenia w zajęciach internatu oraz w porozumieniu z
Dyrekcją poza internatem.
Korzystania z pomocy wychowawców w sprawach wychowawczych i dydaktycznych.
Czynnego udziału do wysuwania wniosków i propozycji dotyczących
usprawnienia życia w internacie, organizowania i prowadzenia kół
zainteresowań.
 Wyjścia z internatu za zezwoleniem Dyrekcji lub kierownika internatu .
 Wyjazdu do domu za zgodą Dyrekcji lub kierownika internatu.
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WYCHOWANEK MA PRAWO DO:

OBOWIĄZKI

I. WZGLĘDEM INTERNATU

Dbać o dobre imię internatu i poznawać jego tradycje.
Dobrze wykorzystywać czas na naukę własną. Pomagać w nauce kolegom
słabszym. Zwyczajowo miejscem nauki własnej jest studium.
Uczestniczyć w organizacji pracy i wypoczynku.
Stosować zasady dobrego wychowania nie tylko w internacie, ale i poza nim.
Pracować systematycznie nad sobą.
Dbać o kulturę słowa i przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności.
Dbać o wygląd zewnętrzny (fryzura, czysty i schludny ubiór)
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8. Troszczyć się o czystość, porządek i estetykę pomieszczeń internatu, szkoły i otoczenia
poprzez sumienne wykonywanie odcinków oraz przez porządek w salach ćwiczeń nie
zostawiając nut ani książek na pulpitach instrumentów itp.
Przeciwstawiać się przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i wandalizmu.9.
Spożywać posiłki tylko w jadalni, które wszyscy wspólnie rozpoczynają i kończą
modlitwą. Jest to czas obowiązkowego spotkania wszystkich internistów. Posiłki
wydawane są tylko i wyłącznie o określonej godzinie. Poza tym czasem stołówka i
kuchnia są nieczynne.

10.

Troszczyć się o zdrowie i higienę osobistą.11.
Pamiętać, że palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie i rozprowadzanie narkotyków
szkodzi zdrowiu i jest zabronione oraz jest poważnym wykroczeniem przeciwko
regulaminowi szkoły i internatu. Zachowanie takie może być powodem usunięcia z
internatu i ze szkoły

12.

Zgłaszać kierownikowi lub księżom asystentom wszelkie wyjścia na zewnątrz poza
czasem ujętym w rozkładzie dnia

13.

II. WZGLĘDEM POSTAWY RELIGIJNEJ

Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku wraz z internatem posiada charakter
katolicki. Jako człowiek wierzący pamiętaj, że:

Eucharystia jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu
Świętym oraz źródłem i szczytem życia Kościoła. Dlatego raz w tygodniu,
wszyscy razem (oprócz niedziel i świąt) uczestniczymy we Mszy św. w sposób
czynny, świadomy i pełny. Korzystamy często z Sakramentu Pokuty i
Pojednania.
Kościół jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się
prawdziwy uczeń Chrystusa. Czynny udział w liturgii, rekolekcjach, aktywne
zaangażowanie się w życie religijne są znakiem miłości do Kościoła.
Modlitwa jest motorem duchowego wzrostu. Dlatego należy być wiernym
praktyce codziennej porannej i wieczornej modlitwy wspólnej i osobistej.
Wyrazem głębszej pobożności będą skupienia modlitewne, nabożeństwa
adoracyjne, nieszpory. 
 Bezpośrednim przygotowaniem do sprawowania posługi organisty jest udział i
poznanie liturgii Kościoła. Dlatego też, każdy winien brać czynny udział w
przygotowaniu i uczestniczeniu w liturgii, zwłaszcza gdy wspólnie przeżywamy
Eucharystię.
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III. WZGLĘDEM POSTAWY SPOŁECZNEJ
Być prawdomównym i uczciwym. Unikać kłamstwa i fałszu.
Być koleżeńskim i wrażliwym na potrzeby innych.
Dbać o atmosferę życzliwości i zrozumienia.
Sumiennie i odpowiedzialnie wypełniać podjęte zadania i obowiązki.
Zwracać rzeczy pożyczone. Żadna z nich nie jest aż tyle warta, by plamić honor
uczciwego wychowanka.
Starać się naprawić wyrządzoną szkodę, tak materialną jak i moralną.
Uczestniczyć aktywnie w kołach zainteresowań, imprezach internatu.
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NAGRODY I KARY

§. 4

Jeśli postawa wychowanka jest przykładna i wzorowa, jeśli odpowiedzialnie
realizuje zadania i przynosi internatowi honor i zaszczyt – wtedy taka postawa
zasługuje na wyróżnienie.
Internat stosuje następujące stopnie nagradzania wychowanków:

1.

2.
                    a) wyróżnienie indywidualne
                    b) pochwałę wychowawcy wobec całego zespołu wychowanków
                    c) nagrody rzeczowe
                    d) bezpłatny wyjazd na wycieczkę organizowaną przez Szkołę
                    e) wyjazd na akcją wakacyjną.
      3. Przy wyróżnieniu nie musi być zachowana wyżej wskazana kolejność.

§. 5

Jeśli postawa wychowanka wpływa destrukcyjnie, stosunek do obowiązków
internatu jest nieodpowiedzialny, łamie zasady godności wychowanka
salezjańskiego i niniejszego regulaminu lub swoją postawą przynosi wstyd –
wówczas taka postawa zasługuje na wyciągnięcie konsekwencji.
Wobec wychowanków naruszających obowiązujące prawa i zasady
postępowania internat może wyciągnąć następujące lub inne konsekwencje:

1.

2.

                    a) upomnienie indywidualne
                    b) upomnienie lub nagana wobec całego zespołu wychowanków
                    c) ograniczenie wyjść poza obiekt szkoły i internatu
                    d) zatrzymanie wyjazdu
                    e) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu
                       f) wniesienie na Radę Pedagogiczną wniosku o obniżenie oceny z zachowania
                    h) warunkowy pobyt w internacie
                     i) usunięcie z internatu

Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku 

ul. Kopernika 3 | 95 - 083 Lutomiersk
tel.: 42 236 91 10

www.lutomiersksalezjanie.pl | e-mail: lutomiersk@salezjanie.pl 



3. Przy udzielaniu kary nie musi być zachowana wyżej wskazana kolejność. W
przypadkach poważnego wykroczenia przeciwka przyjętym zasadom, zwłaszcza gdy
wpływa negatywnie na innych, można natychmiast zastosować usunięcie ucznia z
internatu.
Decyzję o usunięciu z internatu podejmuje Dyrektor Szkoły wraz z kierownikiem
internatu w porozumieniu z Zespołem Wychowawczym

4.

Powodem skreślenia ucznia z listy internatu może być ponadto:
           a) ucieczka z internatu i nieusprawiedliwiona nieobecność w internacie
          b) niewywiązywanie się z przyjętego obowiązku opłaty za internat i         
              niewyjaśnienie powodu zaległości lub niereagowanie na wysyłane 
              upomnienia.
         c) nagminne niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków 
              wynikających z regulaminu, niezgodnych z prawami internatu oraz
              z zasad dobrego wychowania (porządek w pokojach, w internacie, szkole, 
             przestrzeganie ramowego programu dnia i t.p.).

5.

ZAKOŃCZENIE

Zachowanie zasad regulaminu pomaga pożytecznie i w życzliwej atmosferze przeżyć
okres pobytu w internacie oraz sprzyja rozwojowi osobowości wychowanka, aby mógł
stać się w przyszłości dobrym obywatelem i chrześcijaninem.
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