
Kodeks nagród i kar

Wyróżnienia i nagrody:

1.indywidualna pochwała wychowawcy,
2.pochwała wobec grupy lub na zebraniu mieszkańców Internatu,
3.przesłanie listu gratulacyjnego do Rodziców ( prawnych opiekunów )
lub wychowawcy klasy,
4.nagrody rzeczowe

Kary:

Za  niestosowanie  się  do  Regulaminu  Internatu,  nieprzestrzeganie  zasad  współżycia,
niewypełnianie  podstawowych  obowiązków  oraz  inne  uchybienia  mieszkaniec  Internatu,
może być ukarany:

1.ustnym upomnieniem kierownika lub wychowawcy,
2.upomnieniem z wpisem uwagi do dokumentacji wychowawczej,
3.naganą kierownika poprzez ogłoszenie jej wobec całej społeczności Internatu,
4.naganą z ostrzeżeniem poprzez wezwanie Rodziców (prawnych opiekunów) do osobistego
stawienia się (telefonicznie lub pisemnie), oraz powiadomienia o tym fakcie wychowawcy klasy,
a  w  uzasadnionych  przypadkach  powiadomienie  dyrekcji  szkoły,  do  której  uczęszcza
wychowanek internatu,
5.wydaleniem  z  internatu  na  okres  dwóch  tygodni  z  możliwością  korzystania  ze  stołówki
tylko i wyłącznie w porze obiadowej,
6.usunięcie z internatu i powiadomienie szkoły.
7.Ustala się następujące przypadki uzasadniające zastosowanie kary skreślenia z listy 
mieszkańców:

a) konflikt z prawem powodujący skazujący wyrok sądowy;
b) naruszanie dobrego imienia internatu
c) przemoc psychiczna lub fizyczna wobec uczniów, nauczycieli, bądź 

pracowników internatu;
d) rażące i udowodnione lekceważenie poleceń wychowawcy oraz innych

pracowników internatu;
e) przebywanie pod wpływem, posiadanie lub rozprowadzanie środków 

szkodzących zdrowiu i życiu (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy i e- 
papierosy) na terenie internatu, imprezach i wycieczkach internatowych , w 
uzasadnionych przypadkach udowodnione odpowiednio przez Policję lub 
lekarza

f) posiadanie, używanie na terenie internatu materiałów niebezpiecznych dla 
życia i zdrowia;

g) dopuszczanie się chuligańskich wybryków w internacie lub poza nim;
h) udowodniona kradzież;
i) niszczenie mienia internatu;
j) stosowanie przemocy z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych

8.Wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców Internatu w trybie natychmiastowym
z  pominięciem  gradacji  kar,  za  rażące  naruszenie  norm  etycznych  i  obyczajowych,  a  w
szczególności  za zachowania zagrażające zdrowiu i  życiu  wychowanków oraz pracowników
Internatu.
9.  Wychowanek  ma  prawo  odwołać  się  od  decyzji  o  skreśleniu  z  listy  mieszkańców  do
Dyrektora ZSE-M do siedmiu dni.
„Internat”  ma obowiązek powiadomienia Rodziców (  prawnych opiekunów )  lub pełnoletnich
mieszkańców o zastosowaniu kar pkt. 2-8.



W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie a wymagających podjęcia decyzji zwoływana
będzie Rada Pedagogiczna w celu podjęcia decyzji.

W przypadku popełnienia czynu zabronionego określonego w aktach prawnych tj. na przykład
Kodeks Karny, wychowanek musi liczyć się z odpowiedzialnością karną w ramach postępowań
prowadzonych przez organy ścigania - policję, prokuraturę i sąd rodzinny.

Na  wychowankach  spoczywa  również  odpowiedzialność  cywilna  za  ewentualne  szkody
materialne  wyrządzone  osobom prywatnym  oraz  instytucjom wynikająca  z  norm  zawartych
w Kodeksie Cywilnym.


