
WYCIĄG Z REGULAMINU INTERNATU  

PRZY PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

SIÓSTR PREZENTEK W KRAKOWIE 
 

I. REKRUTACJA DO INTERNATU 

1. Do Internatu przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym przyjmowane są tylko uczennice tejże szkoły.  

2. Warunki przyjęcia do Internatu: 

a) złożenie kwestionariusza wychowanki, 

b) osobiste, pisemne potwierdzenie kandydatki o zapoznaniu się ze zobowiązaniami wynikającymi z Regulaminu Internatu 

 i zgoda na ich realizację 

c) dobra i wyższa ocena z zachowania. 

3.  Rodzice przy przyjęciu córki do Internatu otrzymują niniejszy wyciąg z Regulaminu i na piśmie potwierdzają zapoznanie  

się z wymaganiami obowiązującymi w Internacie i wyrażają ich akceptację.  

4. Miejsce w Internacie przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego. Uczennica składa podanie o przyznanie miejsca 

 w Internacie na kolejny rok szkolny do dnia 15 maja. Kierownik Internatu informuje o przyznaniu miejsca do dnia 31 maja. 

5. Absolwentki mogą pozostać w Internacie w czasie egzaminów dojrzałości i do końca roku szkolnego. Obowiązuje  

je Regulamin Internatu. 

6. Wychowanki w Internacie obowiązuje przestrzeganie wymagań Statutu szkoły. Ustalając ocenę z zachowania wychowawca 

klasy jest zobowiązany do konsultacji z Kierownikiem Internatu. 
  

II. OPIEKA WYCHOWAWCZA 

1. Celem wychowania w Internacie jest stwarzanie warunków umożliwiających pełny i integralny rozwój wychowanek,  

aby stały się ludźmi odpowiedzialnymi za siebie, innych, ojczyznę i świat.  

2. Wychowanki mają prawo do bycia akceptowaną, doświadczać poszanowania swojej osoby, być traktowaną życzliwie 

i podmiotowo. 

3. Na terenie Internatu wychowanki są objęte opieką wychowawczyń i do nich zgłaszają wszystkie konieczne sprawy. 

4. W Internacie obowiązuje ustalony plan dnia. Wszystkie zmiany wychowanki są zobowiązane zgłaszać wychowawczyni 

pełniącej dyżur. Kierownik Internatu i wychowawczynie mają prawo wprowadzania okolicznościowych zmian w planie dnia. 
 

III. OPIEKA MEDYCZNA 

1. Wypełniając Kwestionariusz wychowanki Rodzice są zobowiązani do przedstawienia rzetelnych informacji o stanie zdrowia 

córki i zażywanych przez nią lekarstwach. 

2. Wychowawczynie nie mogą podawać wychowankom żadnych lekarstw bez zgody rodziców. 

3. Rodzice zaopatrują córkę w podstawowe lekarstwa przeciwbólowe oraz związane z jej chorobą. 

4. W przypadku poważnych dolegliwości, skręceń, złamań, kontuzji – wychowanka zostaje przewieziona na SOR.  

5. W przypadku jednodniowej niedyspozycji zdrowotnej wychowanka może pozostać w Internacie za wiedzą i zgodą 

wychowawczyni. W przypadku choroby dłuższej i poważniejszej wychowanki wyjeżdżają do domów, gdzie przebywają 

aż do czasu powrotu do zdrowia. W uzasadnionych przypadkach wychowanka może być na czas choroby umieszczona  

w izolatce. 

IV. WYJŚCIA I WYJAZDY 

1. Wychowanki wychodzą na zajęcia lekcyjne do budynku przy ul. św. Jana lub w budynku Internatu o godzinie 7.50. 

Nie mogą wchodzić do Internatu w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

2. W czasie wolnym przewidzianym w planie dnia wychowanka może wyjść z budynku Internatu po uprzednim wpisaniu  

się do Zeszytu wyjść.  

3. Wychowanki nie mogą podejmować działań zagrażających ich życiu, zdrowiu, godności, postawie prawdziwego chrześcijanina. 

Zarówno w Internacie, jak i poza nim obowiązują te same zasady godnego postępowania i moralności chrześcijańskiej. 

4. Na zajęcia dodatkowe odbywające się poza szkołą wychowanka musi mieć pisemną zgodę rodziców z podaniem rodzaju zajęć, 

terminów (dni tygodnia), godzin i miejsca, w którym odbywają się zajęcia. Wychowanka musi wrócić do Internatu przed 

godziną 21.00. 

5. Wychowanki wyjeżdżają z Internatu na każdą sobotę i niedzielę oraz w czasie każdych dłuższych przerw od zajęć szkolnych 

(ferie zimowe, świąteczne, dłuższe weekendy). Każdy wyjazd muszą odnotować w Zeszycie wyjazdów z Internatu. Przyjazd 

do Internatu przewidziany jest w godzinach od 17.00 do 21.00 w niedzielę i w godzinach porannych w poniedziałek od 6.00. 

6. W ciągu tygodnia w uzasadnionych przypadkach wychowanki mogą wyjechać do domu po zwolnieniu przez rodziców 

z zajęć szkolnych i uzgodnieniu czasu wyjazdu i powrotu z Kierownikiem Internatu. 

7. W przypadku zmiany daty lub godziny powrotu rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym Kierownika Internatu  

lub wychowawczynię. 

8. Wyjazd wychowanki do innego miejsca niż dom rodzinny może się odbyć tylko za pozwoleniem rodziców po poinformowaniu 

Kierownika Internatu. 

9. Na prośbę rodziców i za zgodą Kierownika Internatu wychowanki mogą pozostać na sobotę i niedzielę w Internacie.  

Są objęte opieką wychowawczą. Obowiązuje je ustalony plan dnia.  

10 Internat organizuje wyjścia do placówek kultury, zwiedzanie zabytków Krakowa lub inne wyjścia, które mogą być częściowo 

płatne przez rodziców. 

  

V. STUDIUM 

1. W godzinach 16,00 – 19.00 przypada czas obowiązkowej popołudniowej nauki. Podczas studium wychowanka ma obowiązek 

maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na naukę. 

2. Możliwość korzystania z Internetu związaną z nauką wychowanka ustala z wychowawczynią. 

3. W uzasadnionych sytuacjach wychowanki mogą uczyć się po godzinie 22.00, za wiedzą i zgodą wychowawczyni. Możliwość  

ta zależy od właściwego wykorzystania przez wychowankę czasu przewidzianego na studium w planie dnia. 

4. Wychowanki mają możliwość korzystania z biblioteki Internatu zaopatrzonej w między innymi słowniki i encyklopedie. Mogą 



również korzystać z biblioteki szkolnej ze stałym dostępem do Internetu w czasie jej godzin pracy. 

5. Wychowanki mogą posiadać własny komputer-laptop. W tym celu składają do Kierownika Internatu odpowiednia prośbę.  

Po uzyskaniu zgody na jego użytkowanie wychowanka i rodzice wychowanki podpisem potwierdzają zapoznanie się  

i akceptację warunków korzystania z komputera /załącznik nr 2/.  

6. W razie niewłaściwego korzystania z komputera zgoda na jego używanie może być cofnięta czasowo lub bezterminowo, 

o czym Kierownik Internatu musi poinformować rodziców wychowanki. 
 

VI. KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ I SPRZĘTÓW 

1. Wychowanki mogą w każdej chwili spotkać się z Jezusem Eucharystycznym w kaplicy Internatu na osobistej modlitwie 

do godziny 22.00. Mogą uczestniczyć w Eucharystii, która sprawowana jest w kaplicy w godzinach porannych. 

2. W dniach określonych w kalendarium Internatu wychowanki uczestniczą we wspólnej Eucharystii i innych nabożeństwach. 

3. W kaplicy obowiązuje odpowiedni i godny strój oraz zachowanie wyrażające wiarę w obecność Jezusa Chrystusa. 

4. Pokoje mieszkalne są przeznaczone wyłącznie do użytku wychowanek. Są miejscem wypoczynku i nauki.  

5. Rodzice i inni goście mogą wejść do pokoi wyjątkowo i tylko za zgodą wychowawczyni. Miejscem przyjmowania gości jest 

holl na parterze i jadalnia wychowanek. 

6. Zmiany w pokojach w ciągu roku szkolnego na wniosek ich mieszkanek możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą 

Kierownika Internatu. 

7. Wychowanki korzystają z mebli i sprzętu stanowiącego wyposażenie poszczególnych pokoi. Wszelkie usterki i szkody 

natychmiast zgłaszają wychowawczyniom. 

8. Zmiany w umeblowaniu mogą być dokonywane jedynie za zgodą Kierownika Internatu. 

9. W przypadku zawinionych zniszczeń spowodowanych przez wychowankę koszty naprawy lub zakupu pokrywane są przez 

rodziców. 

10 Jadalnia jest miejscem spożywania wspólnych posiłków w godzinach wyznaczonych planem dnia. Wychowanki mogą 

korzystać z jadalni indywidualnie w czasie długiej przerwy szkolnej oraz od godziny 14.30 do godziny 22.00. 

11. Każda wychowanka ma wyznaczone miejsce w jadalni, w którym przechowuje zastawę stołową i ewentualne produkty 

spożywcze.  

12. Wszystkie posiłki są spożywane w jadalni.  

13. W jadalni obowiązuje: 

a) punktualne przychodzenie na posiłki, 

b) odpowiedni strój dzienny i zmienne obuwie, 

c) kulturalne zachowanie się przy stole, 

d) zachowanie czystości w jadalni, w wyznaczonym miejscu i na stanowiskach zmywania. 

14. Od godziny 22.00 do 6.30 obowiązuje cisza nocna. Wychowanki są zobowiązane do zachowania ciszy w pokojach, wyłączenia 

telefonów i innego sprzętu elektronicznego. 

15. Wychowanki samodzielnie utrzymują czystość w pokojach, łazienkach i korytarzu internackim – według ustalonych dyżurów – 

oraz innych miejscach, w których przechowują swoje rzeczy osobiste (jadalnia, szafki z obuwiem). 

16. Wychowanki obowiązuje odpowiedni strój, podkreślający ich godność i wartość  (spódnice o długości „za kolano”, bluzki 

zakrywające ramiona i brzuch, nie noszą legginsów i getrów). Mogą stosować delikatny makijaż dzienny (tusz i podkład), 

dopuszczalne jest malowanie paznokci na kolor cielisty lub kremowy, zachowują naturalny kolor włosów.  
 

VII. WYŻYWIENIE 

1. Wyżywienie w Internacie jest całodzienne, obejmuje trzy posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) od poniedziałku do piątku. 

2. Nie ma możliwości rezygnacji z posiłków w Internacie i otrzymania zwrotu zapłaty za wyżywienie.  

3. Nie ma możliwości odliczenia i zwrotu zapłaty za niezjedzone posiłki. 

4. Istnieje możliwość realizacji diety, zleconej pisemnie przez lekarza, wynikającej z choroby. 
 

VIII. SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANEK 

1. W przypadku, gdy zachowanie wychowanki poważnie utrudnia życie współmieszkankom, tak iż uczenie się oraz odpoczynek 

fizyczny i psychiczny jest niemożliwy, a wychowanka nie stosuje się do nakazów poprawy i wyczerpane zostały rodzaje kar,  

o których mowa w § 14 Regulaminu Internatu może zostać skreślona z listy wychowanek. 

2. W trybie natychmiastowym wychowanka zostaje skreślona przez Dyrektora szkoły z listy wychowanek w przypadku 

przyniesienia, przechowywania lub spożywania napojów alkoholowych, papierosów, narkotyków i innych środków 

odurzających lub uzależniających. 
 

IX. OPŁATY 

1. Wysokość opłaty ustala się na dany rok szkolny. 

2. Opłata miesięczna jest jednakowa przez 10 miesięcy roku szkolnego. Opłata jest stała i nie wynika z ilości dni szkolnych  

w miesiącu (nie odlicza się czasu ferii czy świąt). 

3. Opłatę uiszcza się u Kierownika Internatu. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się ze zobowiązaniami wynikającymi z Regulaminu Internatu  

i wyrażam zgodę na ich realizację. 

 
 

Kraków, dnia……………………. 

 

 

…………………………………………..                                                                         …………………………………………………….           

              podpis wychowanki                                                                                                                         podpisy rodziców 



 

 


