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Załącznik 

REGULAMIN INTERNATU 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół. 

2. Internat jest placówką koedukacyjną, wspomagającą pracę szkoły. 

3. W okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym dąży się do tworzenia 

rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu wychowaniu, dobrej nauce, pracy i prawidłowemu 

współżyciu wychowanków. 

II ZADANIA INTERNATU 

Do zadań realizowanych przez internat należy: 

1. Zapewnienie właściwych warunków mieszkalnych i sanitarno-higienicznych. 

2. Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia (za całkowitą odpłatnością). 

3. Zapewnienie optymalnych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i 

uzdolnień. 

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie imprez kulturalnych. 

5. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych. 

6. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności. 

7. Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości 

i odpowiedzialności. 

8. Przygotowanie wychowanków do udziału w życiu społecznym i własnej rodzinie. 

9. Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji narodowych. 

III ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE 

1. Pracą w internacie kieruje kierownik powołany przez dyrektora Zespołu Szkół. 

2. Kierownikowi podlegają wszyscy pracownicy dydaktyczni oraz administracyjno- obsługowi 

internatu. 

3. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi opiekuje się przydzielony 

wychowawca. 

4. Liczbę grup wychowawczych ustala się na każdy rok szkolny w zależności od ilości 

mieszkańców internatu. 

5. Wymiar czasu pracy wychowawcy z jedną grupą wychowawczą wynosi 49 godzin 

zegarowych tygodniowo. 

6. Internat zapewnia również opiekę wychowawczą w godzinach nocnych (22
00

- 6
00

). 

7. Wychowankowie grupy wychowawczej wybierają spośród siebie Zarząd Grupy i powołują 

sekcje: 

• higieniczno-porządkową 

• gospodarczą 

• nauki 

• kulturalną 
oraz koła zainteresowań. 
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IV ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE 
 

6:45 - POBUDKA 

6:45 – 7:00 – TOALETA PORANNA, SPRZĄTANIE POKOI 

6:50 – 7:20 – ŚNIADANIE 

7:30 – 7:50 – PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

8:00 – 13:10 – ZAJĘCIA LEKCYJNE WG PLANU 

10:25 – 10:45 –DRUGIE  ŚNIADANIE 

13:10 – 15:00 – OBIAD 

13:10 – 15:50 – CZAS WOLNY (ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI) 

15:50 – 16:00 – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI WŁASNEJ 

16:00 – 18:00 – NAUKA WŁASNA (OBOWIĄZKOWA) 

18:00 – 19:00 – KOLACJA (18:00 DZIEWCZĘTA; 18:30 CHŁOPCY) 

19:00 – 21:00 – ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE W GRUPACH 

21:00 – 21:50 – TOALETA WIECZORNA, SPRZĄTANIE POKOI 

21:50 – 22:00 – PRZYGOTOWANIE DO CISZY NOCNEJ 

22:00 – 6:45 – CISZA NOCNA 

 OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 8:45 – 13:00 NIE MA 

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POKOI; W PIĄTEK: 8:45 – 11:00 – NIE MA 

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POKOI 

 W PIĄTEK INTERNAT CZYNNY DO GODZINY 16:00 

 W NIEDZIELĘ INTERNAT CZYNNY OD GODZINY 16:00 

 
V PRAWA WYCHOWANKA 

Prawa wychowanka określa Statut Zespołu Szkół, a ponadto wychowanek ma prawo do: 

1. Zakwaterowania oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia. 

2. Opieki pielęgniarki szkolnej oraz lekarskiej na zasadzie współpracy z rejonową placówką 

służby zdrowia. 

3. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki, 

rozwijania i pogłębiania zainteresowań i zdolności. 

4. Wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego. 

5. Korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozwiązywaniu problemów związanych z 

postępami w nauce, zamieszkaniem w internacie lub osobistych. 

6. Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi formami 

przemocy fizycznej i psychicznej. 

7. Współudział w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu. 

8. Zwolnienia w całości lub części z opłaty socjalnej oraz odliczenia należności za wyżywienia 

za okres swojej nieobecności w internacie po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi internatu 

lub wychowawcy. 

9. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz - w porozumieniu 

z wychowawcą - w zajęciach prowadzonych przez szkołę. 

10. Przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu za zgodą wychowawcy. 

11. Opuszczania internatu w wyznaczonym czasie. 
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VI OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz 

niniejszym Regulaminie, a zwłaszcza: 

1. Przestrzegać wszystkich zasad współżycia w grupie i ustalonego rozkładu dnia. 

2. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, optymalnie wykorzystywać czas i 

warunki do nauki. 

3. Uczestniczyć aktywnie w zajęciach, a także współuczestniczyć w organizacji różnych form 

spędzania czasu wolnego w internacie. 

4. Utrzymać higienę osobistą oraz czystość i estetykę pomieszczeń, w których przebywa. 

5. Dbać o sprzęt internatowy, porządek na terenie internatu, a także dokonywać drobnych 

napraw pod nadzorem wychowawcy. 

Wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne zniszczenie sprzętu i urządzeń w 

internacie. 

6. Terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie i zamieszkanie w internacie (do 15 dnia każdego 

miesiąca). 

7. Przestrzegać zasad BHP i ppoż. 

8. Uzyskiwać zgodę kierownika internatu lub wychowawcy na każdorazowy wyjazd z internatu 

w ciągu tygodnia, ale tylko za okazaniem pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 

9. Współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą. 

10. Wykonywać polecenia kierownika internatu i wychowawców. 

11. Przebywać na terenie internatu w obuwiu domowym. 

12. Przestrzegać rozkładu dnia. 

Ponadto na terenie internatu kategorycznie zabrania się: 

1. Posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu oraz przyjmowania 

leków bez wskazań lekarza. 

2. Wprowadzania do internatu osób niebędących mieszkańcami bez zgody wychowawcy. 

3. Samowolnego zmieniania miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli. 

4. Przetrzymywania drogocennych przedmiotów i większych sum pieniędzy (internat za nie nie 

odpowiada). 

VII NAGRODY 

Za wyróżniającą się pracę w internacie, aktywność, przykładowe zachowanie i dobre wyniki w 

nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody: 

1. Pochwałę wychowawcy udzieloną wobec grupy. 

2. Pochwałę kierownika internatu. 

3. Nagrodę rzeczową. 

4. List pochwalny do rodziców lub opiekunów. 

VIII KARY 

Za naruszenie zasad współżycia w internacie i niewywiązywanie się z obowiązków, wychowanek 

może otrzymać następujące kary: 

1. Upomnienie wychowawcy. 

2. Nagana wychowawcy. 

3. Upomnienie kierownika internatu. 



4 
 

4. Nagana kierownika internatu z ostrzeżeniem wydalenia z internatu i powiadomienie 

rodziców. Za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na kolegów, 

wychowanek może być wydalony z internatu. 

IX WYCHOWAWCY 
 

Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie, 

• inspiruje i kieruje samorządną działalnością grupy i pomaga w razie potrzeby, 

• wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji, 
• dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy. 

Do podstawowych obowiązków wychowawcy internatu należy: 

• systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i poszczególnych 

wychowanków, ich potrzeb, stanu zdrowia zainteresowań, dążeń i trudności oraz 

stopnia uspołecznienia, 

• terminowe opracowanie i dokładne realizowanie planu pracy grupy i zespołów, 

przestrzeganie odpowiednich zasad i stosowania nowoczesnych środków i 

metod pedagogicznych. 

• codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny 

osobistej. Zachowania porządku, zasad kultury, właściwych 

stosunków międzyludzkich. 
• stałe przebywanie wśród wychowanków, organizowanie nauki własnej. 

W razie potrzeby udzielanie im odpowiedniej pomocy. Codzienne 

organizowanie czasu wolnego, oraz służenie radą i pomocą w 

przygotowaniu zajęć lub imprez, 

• staranne i regularne przygotowanie się do zajęć i prowadzenie dokumentów 

pracy, w tym dzienników zajęć i kart wychowanków, 

• ścisłe przestrzeganie dyscypliny i wewnętrznych regulaminów, zwłaszcza czasu 

pracy, który ustalany jest w planie pracy i harmonogramie pracy wychowawcy, 

• szczególną dbałość o powierzony do użytku wychowanków majątek. 

Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. Sygnalizowanie o wszystkich usterkach 

technicznych, 

• utrzymywanie stałych kontaktów informacyjnych i wymiana doświadczeń ze 

szkołą i domem rodzinnym wychowanków zwłaszcza tych, którzy sprawiają 

kłopoty wychowawcze 

• podejmowanie ogólnych prac wynikających z organizacji całokształtu 

działalności internatu oraz wykonywanie czynności dodatkowych zleconych 

doraźnie przez kierownika internatu, 

• podnoszenie poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez uzupełnienie i 

aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności. 

• w razie nieobecności kierownika internatu wykonuje czynności administracyjne 

lub inne związane z funkcjonowaniem internatu. 
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• przyjmuje obowiązki nieobecnego wychowawcy zlecone przez kierownika lub 

przekazane przez wychowawcę 

Odpowiedzialność 

• otoczenie wychowanków właściwą opieką, stworzenie im właściwego 

środowiska wychowawczego oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich, 

• przestrzeganie odpowiednich przepisów organizacyjnych, w tym przepisów 

pracy młodocianych, zasad p.poż.i BHP, 

• zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia młodzieży podczas prowadzenia 

zajęć oraz prac wykonywanych na polecenie, 

• dokładna realizacja przejętych i przydzielonych zadań opiekuńczo- 

wychowawczych, 
• za funkcjonowanie internatu i całości młodzieży w czasie samodzielnego dyżuru. 

Szczegółowy zakres prac i obowiązków wychowawcy wynika z rozkładu zajęć w ciągu dnia - posiłki, 
cisza nocna, nauka własna, imprezy internackie, czas wolny. 

Uprawnienia wychowawcy: 

• ma prawo wyboru metod i form pracy z grupą wychowawczą w ogólnie 

przyjętych ramach z uwzględnieniem planu pracy i regulaminu, 

• w przypadku trudności może odwołać się do pomocy kierownika internatu 

bądź zespołu wychowawczego, 

• ma prawo do samodzielnego przedstawiania kandydatów do nagradzania 

przez internat i szkołę, 

• ma prawo przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania 

regulaminu internatu, 

• postulaty i wnioski dotyczące grupy i własnej pracy może 

przedstawiać kierownikowi, dyrektorowi, radzie pedagogicznej 

szkoły, 

• w porozumieniu z rodzicami decyduje o przebywaniu wychowanka swojej 

grupy wychowawczej poza terenem internatu w czasie innym niż wynika 

to z rozkładu. 

X WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie 

spraw dotyczących postępów w nauce, rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

materialnych oraz organizacyjnych internatu, 

 Rodzice mogą odwiedzać swoje dzieci po zgłoszeniu wychowawcy internatu, 

 Internat organizuje spotkania ogólne z rodzicami wg szkolnego harmonogramu 

spotkań rodziców, 
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 Wychowawcy kontaktują się z rodzicami w sprawach wychowanków w ciągu całego 

roku szkolnego. 

XI DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W INTERNACIE 

• roczny/semestralny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, 

• rozkład zajęć wychowawców w internacie, 

• regulamin wewnętrzny internatu, 

• dzienniki zajęć, 

• książka ewidencyjna wychowanków, 

• podania/kwestionariusz wychowanka, 

• zeszyt uwag i korespondencji z rodzicami (indywidualny dla każdego 

wychowanka i znajdujący się w jego posiadaniu), 

 

• plan obserwacji zajęć, 

• zeszyt wyjazdów meldowania grup, zeszyt wyjść. 

XII OBOWIĄZKI I PRAWA ADMINISTRACJI INTERNATU 

Administracja zobowiązana jest do: 

• zapewnienia należytych warunków lokalowych umożliwiających pracę  

i wypoczynek mieszkańcom, 

• utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń 

budynku przeznaczonych do ogólnego użytku, 

• bieżących napraw sprzętu i urządzeń, 
• zapewnienie ciągłej dostawy ciepłej wody z wyłączeniem okresów konserwacji. 

Kierownictwo internatu uprawnione jest do przeprowadzania kontroli pomieszczeń mieszkalnych. 

 

• Prawo wstępu do pokoju podczas nieobecności mieszkańców przysługuje 

kierownictwu internatu i wychowawcy pod warunkiem, że jest to konieczne. 

Prawo to przysługuje ponadto konserwatorowi obiektu w celu usunięcia 

zgłoszonej usterki lub awarii oraz sprzątającej. 

 

Załącznik zawiera 6 ponumerowanych stron. 

 

 

 


