
Vnútorný poriadok školského internátu OUI v Poprade

Práva žiakov:

1. Žiak  má  právo  na  ohľaduplné  a taktné  zaobchádzanie  zo  strany  pedagogických  pracovníkov,  ostatných

zamestnancov školy a spolužiakov.

2. Žiak  môže vyjadriť slušným spôsobom svoj názor, svoje požiadavky.

3. Vychádzajúc z internátneho režimu a podmienok, môže si žiak určiť spôsob prípravy na vyučovanie.

4. Žiak má právo dostať odpoveď na každú otázku.

5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

6. Žiak má právo na osobné voľno podľa stanoveného režimu dňa na internáte.

7. V čase osobného voľna si  môže žiak zvoliť náplň akú chce, pokiaľ zachová bezpečnosť, poriadok a  neruší

ostatných.

8. Žiak bývajúci v internáte má právo na voľnú vychádzku za podmienok určených v internátnom poriadku,

pričom dodržiava bezpečnostné predpisy a zásady slušného správania.

9. Zo strany spolužiakov nesmie byť žiak šikanovaný, vydieraný a zneužívaný.

Povinnosti žiakov:

1. Žiak je povinný prichádzať na internát včas a vhodne vybavený (hygienické potreby, vhodné oblečenie, obuv

a pod.)

2. Žiak si  v pondelok ráno do 7.30 hod.  uloží  tašku v šatni  internátu za prítomnosti vychovávateľa ŠI  alebo

službukonajúceho  pedagogického  zamestnanca.  Do  priestorov  internátu  prichádza  žiak  po  vyučovaní

v sprievode vychovávateľa.

3. Žiak bývajúci v internáte je povinný dodržiavať režim dňa.

4. Z internátu žiak odchádza výlučne s povolením vychovávateľa.

5. Samostatné vychádzky majú iba tí žiaci, ktorí majú písomné povolenie zákonného zástupcu.

6. V čase samostatnej vychádzky je žiak povinný zdržiavať sa iba v okolí školy tak, aby bol schopný načas sa

vrátiť.

7. Samostatnú vychádzku môže vychovávateľ nepovoliť.

8. Na  izbách,  vo  všetkých  internátnych  a školských  priestoroch  ja  každý  žiak  povinný  udržiavať  čistotu

a poriadok, šetriť elektrickou energiou a vodou.

9. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský a internátny majetok, je povinný škodu nahradiť.

10. Na internát nie je povolené nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.

11. Nie  je  povolené  nosiť  väčšie  sumy  peňazí,  cenné  predmety,  mobil  a rôzne  elektrické  a elektronické

zariadenia. V prípade, ak žiak takéto predmety má, je za ne sám zodpovedný. Škola nepreberá zodpovednosť

za ich stratu alebo poškodenie.

12. V priestoroch internátu aj v celom areáli školy je prísny zákaz fajčiť, piť alkoholické nápoje a hrať hazardné

hry.

13. Žiak,  ktorý  býva v internáte  sa  nedopúšťa  trestnej  činnosti (vydieranie,  krádeže,  bitky  a pod.).  V prípade

konania trestnej činnosti môže byť z internátu vylúčený.

14. Každý žiak sa stará o svoje osobné veci a udržiava ich v poriadku.

15. Žiak  bývajúci  v internáte  dodržiava  hygienické  zásady  –  osobná  hygiena,  spánok  v nočnom  úbore,

nepožičiava si osobné veci a pod.

16. V jedálni  sa  žiaci  zdržiavajú  len  počas  podávania  stravy,  správajú  sa  disciplinovane,  riadia  sa  pokynmi

pedagogického dozoru.

17. Pred začiatkom výchovnej zložky alebo štúdia si žiak pripraví potrebné pomôcky, prípadne sa prezlečie do

športového úboru alebo vychádzkového oblečenia.

18. Na  výchovnú  zložku  alebo  štúdium  žiak  prichádza  v stanovenú  hodinu.  Počas  tejto  činnosti  sa  správa

pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.

19. V čase štúdia sa žiak svedomito pripravuje na vyučovanie, vykonáva aj písomné úlohy. Učebné pomôcky

udržiava v poriadku.

20. Telocvičný úbor, pracovný odev na OVY a učebné pomôcky potrebné na vyučovanie si žiak pripraví večer.


