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REGULAMIN INTERNATU 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka  

w Rudce   

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół CKR w Rudce. 

2. Internat jest koedukacyjną placówką oświatowo - wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów i 

słuchaczy Zespołu Szkół CKR w Rudce oraz – w miarę posiadania wolnych miejsc – innych 

osób. 

3. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki dla rozwijania 

samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie 

placówki. 

4. Regulamin internatu jest udostępniony do publicznej wiadomości na szkolnej stronie 

internetowej, w pokoju wychowawców i kierownika internatu. 

  

Rozdział  II 

Cele i zadania internatu 
                                                                        

§ 2 

 

1. Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie, wyżywienie, bezpieczny pobyt, a także 

opiekę wychowawców w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania. 

 

2. Internat umożliwia wychowankom realizację kształcenia, pomaga w wyrównywaniu szans 

edukacyjnych i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz stwarza 

optymalne warunki do wielostronnego rozwoju. 

 

3. Internat zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne. 

 

4. Internat stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze oraz organizuje imprezy kulturalne, 

sportowe i turystyczne.  

 

5. Internat upowszechnia różne formy aktywności fizycznej oraz dbałości o własny stan 

zdrowia. 
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6. Internat wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-

gospodarczych.  

 

7. Internat kształtuje zaradność życiową wychowanków, rozwija samodzielność i samorządność 

z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej 

aktywności. 

 

8. Internat kształtuje wśród wychowanków postawę wzajemnego zrozumienia, życzliwości, 

tolerancji i odpowiedzialności. 

 

9. Internat przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczeństwa i w przyszłej rodzinie. 

 

10. Internat kształtuje prawidłowy stosunek do przyrody i tradycji narodowych. 

Rozdział   III 

Organizacja internatu 
                                                                            

§ 3 

 
1. Na terenie internatu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego dostosowany do potrzeb 

placówki. 

 

2. Podstawowym celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez objęcie 

kontrolą przestrzeni publicznej placówki.  

 

3. Monitoring wizyjny stanowi uzupełnienie realizowanego w internacie systemu dyżurów 

wychowawczych.  

§ 4 
                                                                             

1. Internat prowadzi działalność w trakcie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w 

szkole. 

 

2. Internat sprawuje całodobową opiekę wychowawczą od poniedziałku do piątku (w piątek do 

godz. 16.30), z możliwością powrotu do internatu w niedzielę od godz. 16.00 – 21:00 . 

a) Przyjazd w niedzielę i innych dniach poświątecznych po godz. 21:00 powinien być 

poprzedzony informacją od rodziców dla wychowawcy pełniącego dyżur w danym 

dniu . 

3. Internat organizuje całodobowe żywienie wychowanków w dniach zajęć szkolnych według 

norm żywieniowych przewidzianych dla młodzieży.  

 

4. Pracą internatu kieruje kierownik, powołany przez dyrektora szkoły i bezpośrednio mu 

podlegający.  

 

5. W internacie zatrudnieni są : 
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a) pracownicy pedagogiczni pełniący funkcję wychowawców, 

b) pracownicy administracji i obsługi: 

 intendent, 

 kucharka i 2 osoby jako pomoc kuchenna, 

 praczka, 

 rzemieślnik. 

6. Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Radę Wychowawczą Internatu.  

 

7. Rada Wychowawcza jest organem powołanym do opracowania planu pracy i programów 

działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych, a także 

dokonywania analizy działalności opiekuńczo- wychowawczej i formułowania wniosków 

zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.  

 

8. Przewodniczącym Rady Wychowawczej jest kierownik internatu, a jej członkami –

wychowawcy internatu.  

 

9. Rada Wychowawcza spotyka się na naradach zwoływanych przez kierownika internatu, 

zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem lub na wniosek co najmniej 1/3 

pracowników pedagogicznych.  

 

10. Na posiedzenia Rady Wychowawczej poświęcone problemom młodzieży mogą być 

zapraszani  przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.  

 

11. Młodzieżowa Rada Internatu jest reprezentantem ogółu wychowanków.  

 

12. Młodzieżowa Rada Internatu wybierana jest w demokratycznych wyborach spośród 

wszystkich mieszkańców internatu.  

 

13. Kadencja Młodzieżowej Rady Internatu trwa do 2 lat  szkolnych (uzupełniana jest w miarę 

potrzeb). 

 

14. Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawuje wychowawca, wybrany przez wszystkich 

mieszkańców Internatu.  

 

15. Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawić kierownikowi internatu i Radzie 

Wychowawczej wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących 

podstawowych praw i obowiązków mieszkańców Internatu.  

 

16. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu w szczególności należy: 

a) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej,  

b) koordynowanie samorządowej działalności wychowanków i wszelkich prac 

podejmowanych przez członków grup wychowawczych, 

c) poręczenie za kolegów, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym 

funkcjonowaniem zasad współżycia w internacie, 
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d) dokonywanie  wspólnie z wychowawcami, analizy i oceny całokształtu działalności 

młodzieży w internacie, 

e) organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnointernackim , 

f) reprezentowanie ogółu wychowanków i przedstawianie ich potrzeb na terenie 

internatu . 

 

17. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi bezpośrednio opiekują się 

wychowawcy grupy oraz wychowawcy internatu. 

 

18. Liczbę grup wychowawczych ustala się co roku, w zależności od liczby mieszkańców 

internatu. 

 

19. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest Roczny plan pracy 

opiekuńczo – wychowawczej, opracowany przez kierownika internatu bądź wyznaczone 

przez niego osoby i opiniowany przez Radę Wychowawczą Internatu.  

 

20. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdza dyrektor szkoły.  

                                                                       

§ 5 

  

1. Wychowawca internatu zobowiązany jest: 

a) sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo – wychowawczego  

internatu, dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej, 

b) kształtować wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy 

uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki 

własnej, 

c) stosować różne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej zmierzającej do 

kształtowania zasad demokracji, patriotyzmu i aktywnych postaw wobec aktualnych 

zjawisk zachodzących w kraju i za granicą, 

d) rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu 

przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki, 

e) czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków, oraz uczulać na ład i 

porządek w pokojach mieszkalnych i  innych pomieszczeniach w których przebywa 

młodzież, 

f) dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć 

sportowych, aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi 

palenia papierosów, spożywania alkoholu , zażywania narkotyków  i innych środków 

odurzających  przez młodzież, oraz zapobiegać konfliktom i stresom, 

g) wdrażać  młodzież do stałego poszanowania mienia społecznego organizując w miarę 

potrzeb prace konserwacyjne i remontowe sprzętu w internacie oraz prace społeczne 

na rzecz internatu, szkoły i środowiska, 

h) troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, oraz uczulać na estetyczny 

wygląd wychowanków, 
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i) utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, 

współpracować systematycznie z rodzicami wychowanków, 

j) upowszechniać samorządność, inspirować pracę kół zainteresowań działających  

w internacie, 

k) czuwać nad całkowitym  bezpieczeństwem wychowanków w porze nocnej (2200 – 600 

)w razie potrzeby czuwać przy służbowym telefonie, pełnić opiekę na parterze 

budynku przy wydawaniu i odbiorze kluczy oraz monitorować wchodzących do 

budynku i przebywających w jego otoczeniu, 

l) dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży, 

systematycznie doskonalić swoją wiedzę, 

m) systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz 

oświatowych, dyrekcji szkoły i kierownictwa internatu.  

Rozdział   IV 

Wychowankowie internatu 

§ 6 

 

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń mieszkający poza miejscowością 

będącą siedzibą szkoły.  

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i 

wychowawczymi, o przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń zamieszkały w Rudce. 

 

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:  

a) uczniom mieszkającym w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest 

niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,  

b)  wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych,  

c) dzieciom samotnych matek i ojców,  

d) dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych 

warunkach materialnych,  

e) uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i odpowiadają 

ustalonym kryteriom.  

 

4. Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń w internacie lub sekretariacie szkoły w 

terminie wyznaczonym przez kierownika internatu.  

 

5. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje się po rozpatrzeniu podań przez komisję 

powołaną spośród Rady Wychowawczej Internatu.  

 

6. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni.  

 

Rozdział  V 

Prawa i obowiązki wychowanków 

                                                            

§ 7 

1. Wychowanek mieszkający w internacie korzysta z zakwaterowania i całodziennego 

odpłatnego wyżywienia.  
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2. Wychowanek mieszkający w internacie ma prawo do:  

a) poszanowania godności własnej, wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań dotyczących 

życia w internacie, a także religijnych i światopoglądowych (o ile nie narusza to godności 

osobistej i dobra innych ludzi);  

b) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu, służących do nauki 

własnej, rozrywki, rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz uzdolnień;  

c) wypoczynku i kulturalnego spędzania wolnego czasu;  

d) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie i w szkole oraz poza 

szkołą – w porozumieniu z wychowawcą, o ile nie narusza to rozkładu zajęć;  

e) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we 

wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;  

f) współuczestnictwa, poprzez przedstawicielstwa wychowanków, w decydowaniu o sprawach 

wychowawczych i organizacyjnych internatu;  

g) przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu – za zgodą wychowawcy;  

h) opuszczania internatu w czasie wolnym, 

i) poszanowania dyskrecji uczuć i przyjaźni;  

j) kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu . 

§ 8 

1.Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu Szkół 

CKR w Rudce oraz w niniejszym regulaminie.  

 

2.Wychowanek jest ponadto obowiązany do:  

a) przestrzegania wszystkich zasad współżycia społecznego, rozkładu dnia i tygodnia;  

b) przestrzegania porządku dnia i tygodnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej,  

c) systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej 

czasu i warunków nauki;  

d) aktywnego uczestniczenia w zajęciach regulaminowych, a także współdziałania w organizacji 

różnych form spędzania wolnego czasu w internacie;  

e) utrzymania higieny osobistej oraz czystości i estetyki pomieszczeń, w których przebywa;  

f) dbania o wspólne dobro, ład, porządek na terenie internatu, a także dokonywania drobnych 

napraw pod nadzorem wychowawcy;  

g) ponoszenia materialnej odpowiedzialności za zniszczenie sprzętu i urządzeń w internacie;  

h) terminowego (do 05. każdego miesiąca) uiszczania opłat za wyżywienie;  

 

i) przestrzegania przepisów p. pożarowych i bhp;  

j) współdziałania w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą i samorząd;  

k) wypełniania poleceń wydanych przez wychowawcę grupy, wychowawcę dyżurnego oraz 

kierownika internatu ; 

l) rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych oraz uczestniczenia w doraźnych pracach na 

rzecz internatu i środowiska,  

m) dbania o własne życie, zdrowie i higienę, a także informowania wychowawcy o złym 

samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy zwolnieniu lekarskim,  
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n) zgłaszania wychowawcy wyjść oraz wyjazdów i powrotów do internatu, 

 wyjście poza obręb internatu po godzinie 19, oraz w niedzielę  i dni 

poświąteczne wymaga odnotowania  w zeszycie  wyjść. 

 o  godz. 21.00.  wszyscy wychowankowie powinni być w internacie; wyjątki 

od tej zasady wymagają zgody wychowawcy dyżurującego,  

 wyjazd do domu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy internatu; 

warunkiem wyjazdu jest prośba rodziców (prawnych opiekunów), zwolnienie 

lekarskie, choroba, potwierdzenie absencji przez wychowawcę klasy; wyjazd 

powinien być odnotowany przez wychowanka w kontrolce wyjazdów, 

 w przypadku pozostania wychowanka w domu po dniach wolnych od zajęć, 

rodzice (opiekunowie prawni) powiadamiają internat o okresie i przyczynie 

absencji wychowanka.  

o) stosować zasady savoir –vivre i zwyczajowo przyjęte ogólne zasady zachowania w 

grupie (używanie zwrotów grzecznościowych „DZIEŃ DOBRY”, „PROSZĘ”,  

„PRZEPRASZAM” itd. chłopcy przepuszczają w drzwiach kobiety i dziewczęta jako 

pierwsze, zdejmowanie okrycia głowy przez chłopców (czapka, kaptur itp.) w salach 

mieszkalnych i pomieszczeniach internatu itd. 

 

3. Nie należy w internacie przechowywać większych sum pieniędzy i wartościowych 

przedmiotów. W wypadku ich utraty, internat nie ponosi odpowiedzialności.  

 

4. W piątek lub inny dzień kończący zajęcia szkolne przed dniami wolnymi przed 

opuszczeniem internatu, należy zamknąć okna, wyłączyć z kontaktu urządzenia elektryczne, 

zabrać artykuły żywnościowe z ogólnodostępnej lodówki oraz zgasić światło.  

                                                             

§ 9 

 

1. Wychowanek Internatu jest zobowiązany do sumiennego wypełniania powinności szkolnych, 

a w szczególności do:  

a) systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne, 

b) utrzymania w poszanowaniu  książek, zeszytów i przyborów szkolnych, 

c) zgłaszania wychowawcy trudności w nauce, korzystania z jego pomocy, z pomocy 

innych wychowawców lub z samopomocy koleżeńskiej,  

d) brania udziału w zajęciach wspomagających realizowanie programów nauczania i 

wychowania, 

e) dbania o miejsce zamieszkania jak o własny dom, w szczególności o sprzęt i 

wyposażenie  internatu . 

§ 10 

 

1. Wychowanek zobowiązany jest przestrzegać zasad higieny otoczenia poprzez: 

a) utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach internackich 

(pokoje mieszkalne, korytarze, łazienki, sanitariaty itp.) oraz umiejętne i oszczędne 

korzystanie z wody i energii elektrycznej, 
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b) staranne ścielenie tapczanu, przechowywanie w nim wyłącznie pościeli i bielizny 

nocnej, 

c) dbanie o estetyczny wygląd pokoi mieszkalnych, korytarzy i innych pomieszczeń 

będących w użytkowaniu grupy, 

d) częste wietrzenie pokoi  mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych, 

e) utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych, 

f) przechowywanie żywności i odzieży itp. w wyznaczonych do tego miejscach, 

g) zmiany obuwia na miękkie podczas przebywania w internacie, 

h) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu , sezonowo uczestniczyć w 

pracach porządkowych otoczenia internatu. 

                                                             

Rozdział  VI 

Zakazy 

§ 11 

     
1. Zabronione jest: 

a) posiadanie i spożywanie napojów alkoholowych oraz przebywanie w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki,  

b) posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzających 

oraz przebywanie na terenie placówki w stanie wskazującym na ich zażycie,  

c) przywłaszczanie cudzego mienia,  

d) posiadanie i palenie papierosów (w tym e- papierosów ) na terenie internatu i terenu 

szkolnego ,  

e) manipulowanie przy przewodach elektrycznych i wodociągowych,  

f) siadanie na parapetach i wychylanie się z okna,  

g) samowolne przekwaterowywanie  , przenoszenie sprzętów z pokoi, kuchni bądź 

pozostałych pomieszczeń w inne miejsce,  

h) przynoszenie do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki i aneksu kuchennego, 

i) samowolne mocowanie dekoracji na ścianach,  

j) umyślne niszczenie wyposażenia internatu,  

k) przyjmowanie gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy oraz 

przyjmowanie wizyt osób nietrzeźwych bądź po spożyciu środków odurzających, 

l) samowolne wyjazdy do domu w ciągu tygodnia,  

m) ze względu na brak dostatecznej opieki wychowawczej, samowolne pozostawanie w 

internacie na weekendy, 

n)  używanie wulgarnego słownictwa, 

o) przetrzymywanie zwierząt na terenie internatu . 

                                                                      

§ 12 

 

1. Na terenie Internatu obowiązuje  również zakaz: 

a) fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków,  wychowawców i 

pracowników internatu, nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z 
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wychowawcami na telefony komórkowe lub inne urządzenia służące do rejestracji 

dźwięku lub obrazu oraz umieszczania takich zdjęć i nagrań na stronach 

internetowych bez  zgody Dyrektora Szkoły i osoby   sfotografowanej lub nagranej, 

oraz upowszechniania ich w inny sposób, 

b) przywłaszczania, niszczenia lub naruszania cudzej własności, a także uniemożliwiania 

lub utrudniania jej używania zgodnie z przeznaczeniem , 

c) zamykania drzwi na klucz podczas przebywania w pokoju, 

d) przebywania w internacie podczas zajęć lekcyjnych, praktyk i zajęć praktycznych, 

e) przebywania bez zgody wychowawcy w innych pokojach po godz. 21.00, 

f) wyjść z internatu po godzinie 21.00, 

g) przywożenia do internatu i używania w sypialniach sprzętu do odtwarzania muzyki o 

dużej mocy np. wzmacniacze i kolumny głośnikowe, przenośnych  głośników o dużej 

mocy, 

h) przywożenie do internatu i korzystania z komputerów stacjonarnych , monitorów i 

telewizorów . 

i) j)zakładania na żarówki, świetlówki i inne źródła światła osłon z materiałów 

łatwopalnych, samodzielnych napraw i jakichkolwiek przeróbek instalacji 

elektrycznej w tym oświetlenia, 

j) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych i uszkodzonego sprzętu 

elektrycznego, 

k) używania otwartego ognia w pomieszczeniach internatu, 

l) pozostawiania bez dozoru włączonego sprzętu elektrycznego np. żelazek, kuchenek,  

opiekaczy, tosterów, suszarek do włosów, czajników itp. , 

m) nieuprawnionego używania podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, rozdzielni 

elektrycznych do celów nie związanych z ich przeznaczeniem, 

n) ukrywania, zatajania wiadomych sobie faktów nagannych zachowań wychowanków 

internatu ze szczególnym uwzględnieniem zachowań zagrażających fizycznemu i 

psychicznemu bezpieczeństwu mieszkańców oraz mieniu internatu . 

 

Rozdział  VII 

Nagrody i kary. 
                                                                

§ 13 

 

1. Nagroda może być przyznana za:  

a) pracę społeczną w internacie,  

b) wzorowe bądź  bardzo dobre  sprawowanie i właściwy stosunek do nauki,  

c) wysoką kulturę osobistą,  

d) pomoc koleżeńską.  

§ 14 

                                                                        

 

1. Wychowanek może być nagrodzony:  

a) Pochwałą wychowawcy internatu wpisaną do dokumentacji ucznia. 

b) Pochwałą kierownika internatu wpisaną do dokumentacji ucznia.   

c) Dyplomem uznania.   

d) Nagrodą rzeczową .    
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e) Wnioskiem o podwyższenie oceny ze sprawowania.      

f) Listem pochwalnym do rodziców lub opiekunów.  

 

 

§ 15 

 

1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu wychowanek może być ukarany:  

a) Upomnieniem ustnym wychowawcy grupy, z możliwością powiadomienia rodziców 

(prawnych opiekunów). 

b) Wykonaniem prac na rzecz internatu, wyznaczanych w miarę potrzeb przez wychowawcę lub 

kierownika internatu. 

c) Ograniczeniem określonych praw wychowanka. 

d) Upomnieniem kierownika internatu w obecności rodziców z wpisem do dokumentacji 

wychowanka  za: 

 nieprzestrzeganie czystości i porządku w salach sypialnych lub pomieszczeniach 

udostępnionych młodzieży,  

 przechowywanie w pokojach naczyń ze stołówki  lub aneksu kuchennego ,                          

 używanie i przechowywanie w pokojach mieszkalnych urządzeń elektrycznych,   

stanowiących  zagrożenie wynikające z przepisów p.poż. (np. grzałki, piecyki, 

kuchenki elektryczne),  

 stwierdzania faktu zakłócania ciszy nocnej,        

 palenia papierosów (w tym e- papierosów ) na terenie internatu.             

                                           

e) Pisemną naganą kierownika internatu, z możliwością warunkowego pozostania w 

internacie, bądź okresowe zawieszenie w prawach wychowanka na okres 1-3 miesiące  – 

powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy i Dyrektora o 

zaistniałej sytuacji - stosowaną w przypadku:  

 posiadania w internacie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 

spożycia alkoholu lub przebywania w stanie pod wpływem alkoholu na terenie 

Internatu, zażywania środków odurzających -gdy sytuacja taka ma miejsce pierwszy 

raz .  

 w innych przypadkach powtarzającego się notorycznie łamania postanowień   

regulaminu internatu, nie podporządkowywanie się poleceniom kierownika i 

wychowawców internatu.  

 

f) Skreślenie z listy wychowanków internatu, może nastąpić w przypadku drastycznego 

naruszenia obowiązków, a w szczególności : 

 

 popełnienia przestępstwa na terenie internatu, szkoły lub poza nią  (bez 

konieczności stopniowania kary), 

 wybryku chuligańskiego. 
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g) Skreślenia z listy wychowanków internatu dokonuje kierownik internatu po zasięgnięciu 

opinii Rady Wychowawczej , wychowawcy klasy do której uczęszcza wychowanek i 

Młodzieżowej Rady Internatu . 

 Wychowanek ma prawo odwołania się od wymierzonej kary do Dyrektora szkoły 

w terminie 7 dni od powiadomienia go o nałożonej karze . 

 Wykonanie kary skreślenia z listy wychowanków internatu może być zawieszone 

na czas nie dłuższy niż  3 miesiące , jeżeli wychowanek uzyska poręczenie 

wychowawcy internatu lub wychowawcy klasy . 

 Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie . 

 

                                           

Rozdział VIII 

Rozkład dnia i tygodnia 

                                                                 

§ 16 

 
1. Plan dnia w internacie: 

      630 – pobudka, toaleta poranna, 

645 – śniadanie, 

700 – 740  - sprzątanie segmentów, przygotowanie do wyjścia do szkoły, 

750-1435 – zajęcia lekcyjne, 

830-1300 – internat jest zamknięty na czas zajęć lekcyjnych  

1330-1500 – obiad, (w dni wyjazdu do domu 1300 – 1500) 

1500-1645 – czas wolny wychowanków, 

1700-1900 – nauka własna, 

1900 – kolacja, 

1915 – 2100 – czas wolny wychowanków, zajęcia zorganizowane, 

2100-2200 - toaleta wieczorna, 

2200 – 630 – cisza nocna 

 

2. W czasie trwania nauki własnej obowiązuje cisza w pokojach i na korytarzach, 

wychowankowie przebywają w swoich pokojach bądź w pokoju cichej nauki. Czas 

przeznaczony na naukę należy wykorzystać efektywnie.  

 

3. W uzasadnionych przypadkach wychowanek może być zwolniony z nauki własnej za zgodą 

wychowawcy (np. uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych) . 

 

4. Po godzinie 21:00 wszyscy wychowankowie – z wyjątkiem tych, których absencja została 

zgłoszona przez rodziców/opiekunów prawnych – powinni znajdować się w internacie.  

 

5. W przypadku stwierdzenia nieobecności wychowanka po godzinie 21.30 nauczyciel 

dyżurujący ma obowiązek podjąć następujące czynności:  

a) w miarę możliwości ustalić miejsce pobytu wychowanka,  

b) zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli kontakt jest możliwy,  
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c) przeprowadzić wywiad z mieszkańcami internatu w celu ustalenia szczegółów,  

d) w razie niemożności określenia miejsca pobytu wychowanka, powiadomić policję,  

e) sporządzić notatkę służbową.  

                                         

§ 17 

 

1. Rozkład tygodnia:  

a) zajęcia w internacie trwają w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w 

szkole,  

b) rozpoczynają się o godz. 16.00 w dniu wolnym, poprzedzającym dzień zajęć 

szkolnych,  

c) kończą się o godz. 16.30 w piątek lub inny dzień kończący zajęcia w szkole przed 

dniami   wolnymi.  

 

2. W szczególnych sytuacjach, zmian w rozkładzie tygodnia dokonuje dyrektor szkoły lub 

kierownik internatu.  

 

Rozdział IX 

 Sposób prowadzenia pracy opiekuńczej  

i wychowawczej w Internacie  

 

§ 18 

 

1. W trosce o zapewnienie mieszkańcom Internatu bezpiecznych i higienicznych warunków, 

wychowawca  ma prawo – za zgodą wychowanka i w jego obecności  - dokonać przeglądu 

zawartości szafek, szaf i innych przedmiotów znajdujących się w pokoju oraz 

zabezpieczenia przedmiotów i substancji, których posiadanie jest zabronione w świetle 

postanowień regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, sporządzając 

jednocześnie notatkę ze zdarzenia. 

 

2. Wychowanek  – na prośbę wychowawcy – powinien opróżnić zawartość kieszeni lub 

plecaka w sytuacji, gdy zaistnieje przypuszczenie posiadania zabronionych przedmiotów lub 

substancji. W przypadku odmowy wychowanka dobrowolnego okazania zabronionych 

przedmiotów bądź substancji – wychowawca powiadamia rodziców ( w przypadku 

niepełnoletnich) i wzywa policję . W przypadku osób pełnoletnich powiadamianie rodziców 

nie jest konieczne. 

  

3. Zabezpieczone przedmioty będą przechowywane nieodpłatnie i zostaną zwrócone w dniu 

wykwaterowania wychowankowi,  lub wcześniej jego rodzicom (opiekunom prawnym ) z 

wyjątkiem przedmiotów, których posiadanie jest zabronione w świetle przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

4. Zasady postępowania z przedmiotami i substancjami nielegalnymi określają odrębne 

przepisy i procedury. W przypadku nie odebrania przez osoby uprawnione zabezpieczonych 
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przedmiotów najpóźniej w dniu wykwaterowania mieszkańca zostaną one komisyjnie 

zniszczone.  

 

§ 19 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców Internatu, troskę o ich zdrowie oraz należyty rozwój 

psychofizyczny na wyposażeniu internatu znajduje się alkomat. Jeżeli zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie, że mieszkaniec  znajduje się pod wpływem alkoholu, wychowawca dyżurujący 

ma prawo poddać mieszkańca internatu badaniu  - za jego zgodą, gdy jest pełnoletni, za zgodą 

rodziców w przypadku nieletnich - w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie. Z 

przeprowadzonego badania sporządza się notatkę służbową.  

 

2. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie 

powoduje natychmiastowe zawiadomienie Kierownika internatu bądź  Dyrektora szkoły i 

rodziców, a w uzasadnionych przypadkach także policji . Z zaistniałych  okoliczności  

wychowawca sporządza notatkę służbową .  

 

3. W przypadku, gdy wynik badania wykazuje obecność alkoholu w organizmie zostaną 

poinformowany Kierownik internatu bądź Dyrektor szkoły  oraz rodzice wychowanka, którzy są 

zobowiązani do odebrania dziecka z internatu. Następnie podejmowane są działania 

wyjaśniające i dyscyplinujące zgodne z  obowiązującym systemem kar i nagród. 

 

4. W przypadku podejrzenia wychowanka o zażycie niedozwolonych substancji psychoaktywnych 

wychowawca internatu zawiadamia o tym fakcie kierownika internatu bądź dyrektora szkoły i 

rodziców, a w uzasadnionych przypadkach także policję. Z zaistniałych  okoliczności  

wychowawca sporządza notatkę służbową. Następnie podejmowane są działania wyjaśniające 

 i dyscyplinujące zgodne z  obowiązującym systemem kar i nagród. 

 

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę nieobecności wychowanka w internacie  po 

godz.22 (braku wcześniejszej informacji od rodziców o opuszczeniu internatu przez 

wychowanka, wpisu do książki wyjść przyczyny nieobecności, braku telefonicznego kontaktu z 

rodzicami lub wychowankiem w celu potwierdzenia miejsca jego pobytu) wychowawca 

dyżurujący zgłasza nieobecność wychowanka w internacie kierownikowi internatu bądź 

Dyrektorowi szkoły, a w uzasadnionych przypadkach na Komendę Policji.  

6. Za samowolne wyjścia z internatu i powroty po wyznaczonej godzinie wychowanek podlega 

jednej z kar regulaminowych. 

 

7. W przypadku złego samopoczucia (choroby) wychowanek jest zobowiązany do opuszczenia 

internatu gdy stan zdrowia umożliwia podróż, w przeciwnym wypadku wychowanka odbierają 

rodzice.   
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§ 20 

 

1. Wychowankowie, którzy przyjeżdżają do internatu własnym samochodem osobowym lub    

motorem i używają tych środków transportu w trakcie pobytu w internacie zobowiązani są do 

zgłoszenia tego faktu kierownikowi internatu. Wychowankom tym  zabrania się: 

a) parkowania na placu manewrowym do nauki jazdy, na trawnikach oraz blokowania 

istniejących ciągów komunikacyjnych, którymi przemieszczają się duże samochody oraz 

maszyny rolnicze, 

b) przewożenia innych mieszkańców internatu bez pisemnej zgody ich rodziców udzielonej 

w obecności kierownika internatu bądź innego wychowawcy . 

 

                                                                             § 21 

 

1. Wychowanek, który ma problemy z zastosowaniem się do obowiązujących przepisów 

szkolnych w tym Statutu Szkoły i Regulaminu Internatu ma obowiązek poddać się 

procedurom, które mają na celu zmianę jego zachowań w tym np. udział w okresowych 

spotkaniach z pedagogiem szkolnym.  

 

Rozdział  X 

Postanowienia końcowe 

§ 22 

1. Internat prowadzi dokumentację składającą się z:  

a) Dzienników zajęć grup wychowawczych, 

b) Książki ewidencji wychowanków (tzw. książka meldunkowa) , 

c) Książki wyjść i wyjazdów wychowanków, 

d) Harmonogramu dyżurów wychowawców internatu, 

e) Rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu, planów pracy grup   

wychowawczych oraz planu pracy sekcji Rady Młodzieżowej Internatu, 

f) Książki protokołów Rady Wychowawczej Internatu,  

g) planu hospitacji kierownika placówki,  

h) dokumentacja finansowa dotycząca wyżywienia i zakwaterowania  według potrzeb.  

§ 23 

1. Odpłatność za wyżywienie oraz pobyt w internacie ustala  Dyrektor Zespołu w porozumieniu 

z kierownikiem internatu, w zarządzeniu wydanym po uzyskaniu akceptacji organu 

prowadzącego. 

2.  Internat prowadzi działalność finansową i administracyjną według zasad określonych 

odrębnymi przepisami. 

3. Internat współdziała z rodzicami w zakresie spraw dotyczących problemów 

wychowawczych, materialnych i organizacyjnych. 
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4. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników oraz wychowanków internatu. 

5. Regulamin internatu jest zgodny ze statutem szkoły. 

6. Zmian w regulaminie internatu dokonuje Rada Wychowawcza Internatu po zasięgnięciu 

opinii Młodzieżowej Rady Internatu . 

7. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Internatu. 

8. Regulamin, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, wchodzi w życie z dniem  08.12.2022 r. 


