STATUT INTERNATU
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Polskiego Związku Koszykówki
§1
Postanowienia ogólne:
1. Internat prowadzony jest przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkołę
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki (zwane dalej SMS PZKosz).
2. Internat jest miejscem zamieszkania uczennic SMS PZKosz, oraz uczennic gimnazjum
skierowanych przez PZKosz do szkolenia w ramach programu treningowego SMS PZKosz.
3. Polski Związek Koszykówki jest organem założycielskim i prowadzącym SMS PZKosz.
4.

Warunkiem

przyjęcia

do Internatu jest zakwalifikowanie przez PZKosz do uczestniczenia

w programie szkolenia sportowego SMS PZKosz.
5. Internat jest placówką niepubliczną.
6. Internat mieści się pod adresem: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.

§2
Cele i zadania Internatu:
Podstawowym celem i zadaniem Internatu jest stworzenie optymalnych warunków realizacji
programów dydaktycznych i sportowych a zwłaszcza:
1. zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych,
2. prowadzenie działalności

kulturalno-wychowawczej i

kształtowanie właściwych

postaw społecznych,
3. umożliwienie realizacji indywidualnego programu dydaktycznego.

§3
Organizacja Internatu:
1. Internat mieści się w pokojach specjalnie wynajętych przez PZKosz, mieszczących się w budynku
o nazwie „Bursa”, funkcjonalnie stanowiącym część Integracyjnego Centrum Dydaktyczno
Sportowego w Łomiankach.
2. Internat posiada 22 miejsca noclegowe w 11 pokojach 2 osobowych z łazienkami, pokój odnowy
biologicznej i pokój wychowawców-trenerów.
3. Internat realizuje swoje zadania cały rok szkolny oraz w czasie ferii.
4. Za całokształt pracy z grupą młodzieży odpowiada Kierownik Internatu.
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§4
Pracownicy i organizacja pracy:

1. Kierownikiem Internatu jest Dyrektor SMS PZKosz
2. Wychowawcami Internatu są trenerzy zatrudnieni w SMS PZKosz, pełniący dyżury zgodnie z
grafikiem zatwierdzonym przez Dyrektora.

§5
Prawa i obowiązki uczennic mieszkających w Internacie:
1. Uczennice mają prawo do:
a. opieki

wychowawczej,

właściwych

warunków

higieniczno-sanitarnych,

ochrony

i poszanowania swej godności,
b. życzliwego i należytego traktowania,
c.

swobody wyrażania myśli i przekonań,

d. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
e. korzystania z pomieszczeń i urządzeń Internatu, obiektów sportowych.
2. Uczennice mają obowiązek:
a. systematycznego uczęszczania na treningi,
b. systematycznego uczęszczania do szkoły,
c.

przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole,

d. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
e. dbałości o wspólne dobro,
f.

podporządkowania się zaleceniom wychowawców.

g. przestrzeganie statutu i regulaminu szkoły oraz regulaminu internatu.

§6
Dokumentacja, księgowość i finansowanie działalności Internatu:
1. Internat prowadzi dokumentację pobytu uczennic:
a. księgę ewidencji uczennic,
b. książkę dyżurów nocnych (w nich uwagi),
c.

plan pracy.

2. Obsługę administracyjno – księgową, jak też prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw
finansowych, zapewnia administracja SMS PZKosz.
3. Utrzymanie Internatu i wyżywienie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu
i Starostwa Powiatu Warszawskiego.
4. W kosztach partycypują również: Polski Związek Koszykówki, rodzice i sponsorzy.
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