15. Медична сестра гімназії здійснює контроль за дотриманням санітарногігієнічних умов у інтернаті (гуртожитку), якістю харчування, здійснює
медичний огляд учнів та надає медичну допомогу протягом робочого дня.
16. Завідування господарством інтернату (гуртожитку) покладається на
завідувача господарством гімназії, який забезпечує протипожежну безпеку,
збереження господарського інвентарю, господарського обладнання та іншого
майна, його відновлення і поповнення, а також вживає заходів до їх
своєчасного ремонту, керує роботою обслуговуючого персоналу.
17. Учні, які проживають у інтернаті (гуртожитку), зобов’язані:
- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку інтернату (гуртожитку) та
режиму дня;
- підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях
загального користування;
- використовувати житлову площу та майно інтернату (гуртожитку) за
призначенням;
- забезпечувати збереження приміщень, обладнання та інвентаря інтернату
(гуртожитку);
- дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог та правил пожежної безпеки;
- у разі виселення з інтернату (гуртожитку) передати завгоспу та вихователю
все майно, що було надане їм у користування.
18.Учням, які проживають у інтернаті (гуртожитку), забороняється:
- самовільно переставляти меблі в інтернаті (гуртожитку);
- захаращувати приміщення інтернату (гуртожитку);
- зберігати у спальнях харчові продукти;
- зберігати в інтернаті (гуртожитку) вибухонебезпечні матеріали і речовини
тощо;
- порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в житлових
приміщеннях;
- самовільно переселятися з одного приміщення в інше;
- порушувати правила внутрішнього розпорядку інтернату (гуртожитку);
- вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати
алкогольні напої та перебувати в інтернаті (гуртожитку) в стані сп’яніння
внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших
одурманюючих речовин;
- палити в приміщеннях інтернату (гуртожитку).
19. Поселення учнів, які отримали право на проживання у інтернаті
(гуртожитку) відбувається після дозволу медсестри.
20. Вихователь ознайомлює учнів та їх батьків з правилами проживання та
розпорядком дня. Учні і батьки дають письмове зобов’язання виконувати
правила та розпорядок дня, зберігати передане їм у користування майно.
21. Особі, яка вселилася до інтернату (гуртожитку), надається ліжко, матрац
та інше майно.
22. Невиконання правил проживання та розпорядку дня тягне за собою
позбавлення права на проживання у інтернаті (гуртожитку).

