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REGULAMIN INTERNATU 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1) Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem 

zamieszkania; 

 2) Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu; 

 3) Wszyscy wychowawcy tworzą Zespół Wychowawczy Internatu; 

 4) Zakwaterowania wychowanków w pokojach dokonują wychowawcy internatu. 

 

 II. PRAWA WYCHOWANKÓW 

 Wychowanek internatu ma prawo do:  

1) Całodziennego wyżywienia zgodnego z ustalonym uprzednio jadłospisem za odpłatnością równą 

wysokości kosztów surowca; 

 2) Opieki lekarskiej; 

 3) Wypoczynku w czasie do tego przeznaczonym;  

4) Pomocy wychowawcy w sprawach osobistych; 

 5) Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy psychicznej i fizycznej;  

6) Poszanowania godności;  

7) Życzliwego i podmiotowego traktowania;  

8) Wysłuchania przed udzieleniem mu kary porządkowej i odwołania się od niej;  

9) Ochrony prywatności korespondencji;  

10) Wpływania na życie internatu poprzez działalność samorządową;  

11) Korzystania ze świetlicy, kuchni i innych pomieszczeń ogólnodostępnych;  

12) Przyjmowania gości – pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:  

 osoba wchodząca na teren internatu zobowiązana jest do zgłoszenia się do wychowawcy         

   pełniącego dyżur;  

 pobyt osoby obcej nie może zakłócać ustalonego regulaminem porządku; 

  przebywania gości w pokojach wychowanków możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody   

   wychowawcy;  

 wychowanek zapraszający gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualnie      

   wyrządzone szkody; 

   goście przebywać mogą w internacie do godziny 18.00; 

  w przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad osoby przychodzące będą zmuszone opuścić   
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teren internatu, natomiast osoby zapraszające mogą zostać pozbawione prawa przyjmowania 

gości na czas określony lub nie określony. 

 

 III. OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

 Wychowanek internatu jest zobowiązany do:  

1) Przestrzegania wszystkich punktów regulaminu i internatu i szkoły;  

2) Systematycznej i sumiennej nauki; 

3) Dbałości o mienie i współuczestniczenia w samorządności internatu; 

4) Kulturalnego zachowania wobec kolegów, wychowawców i pracowników; 

5) Dbałości o higienę własną i zdrowie;  

6) Poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych;  

7) Utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych rekreacyjnych i otoczenia   

     internatu;  

8) Poczucia odpowiedzialności za wyposażenie internatu; 

9) Posiadania podstawowych środków higieny ciała, piżamy i obuwia domowego oraz kompletu  

    pościeli; 

10) Przebywania w internacie w odpowiednim stroju, obuwiu domowym oraz w piżamie podczas ciszy  

    nocnej;  

11) Przebywanie wychowanków w innych pokojach możliwe jest tylko za zgodą wychowawcy;  

12) Korzystanie z całodobowego wyżywienia;  

13) Zachowywania kultury spożywania posiłku i poszanowania żywności:  

 po zakończeniu posiłku obowiązuje zdanie naczyń, sztućców itp. oraz poprawienie krzeseł; 

   zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców ze stołówki; 

 w przypadku konieczności zabrania posiłku do pokoju należy niezwłocznie zwrócić naczynia            

   i  sztućce;  

14) Uczestniczenia w pracach na rzecz internatu i szkoły (poza godzinami nauki własnej);  

15) Uczestniczenia w zajęciach wychowawczych;   

16) Wyłączania wszystkich urządzeń elektrycznych w pokojach przed ich opuszczeniem oraz  

       pozostawieniem kluczy przed wyjazdem z internatu;  

17) Pełnienia dyżurów według ustalonego harmonogramu; 

18) Wieczornego sprzątania łazienek (przed ciszą nocną); 

19) Doraźnego wykonywania prac porządkowych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby);  
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20) Sprzątania pokojów przed wyjściem do szkoły. 

IV. NAGRODY I KARY 

 Za zachowanie według WSO: 

 1) Po zakończeniu każdego semestru Zespół Wychowawczy Internatu dokonuje oceny postępowania 

poszczególnych wychowanków; 

 2) W stosunku do wychowanków wyróżniających się stosuje się następujące nagrody/punkty: 

  od 3 do 15 pkt. – za pochwałę udzieloną przez wychowawcę na zebraniu grupy;  

 od 3 do 10 pkt. – za pomoc koleżeńską w nauce; 

  od 3 do 15 pkt. – za pracę użyteczno-społeczną w internacie; 

 od 3 do 15pkt. – za organizacje uroczystości;  od 3 do 10 pkt. – za pełnienie obowiązków w   

   Samorządzie Internatu;  

 od 10 do 15 pkt. – za aktywne pracę w sekcjach: kulturalno-oświatowej, gospodarczo-porządkowej  

 i sportowej.  

3) Za niewłaściwe zachowanie wychowanków stosuje się następujące kary/punkty:  

 - 10 pkt. – za upomnienie wychowawcy udzielne na forum grupy; 

  - 5 pkt. – za brak zmiennego obuwia w budynku internatu; 

  od – 5 do – 10 pkt. – za brak kultury, wulgarny język wobec wychowawców, pracowników, 

koleżanek i kolegów;  

 - 5 pkt. – za przychodzenie do internatu w trakcie trwania lekcji i przerw; 

  - 10 pkt. – za wyjście bez wiedzy dyżurującego wychowawcy;  

 - 5 pkt. – za nieprzestrzeganie zasad przyjmowania gości;  

 - 5 pkt. – za nieuzasadnione wyjście na balkon;  

 od -3 do – 10 za nieprzestrzeganie porządku dnia; 

  - 5 pkt. – za wynoszenie naczyń i sztućców ze stołówki oraz brak kultury spożywania posiłków;  

 - 5 pkt. – niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego;  

 - 5 pkt. – za brak porządku w pokojach;  

 - 5 pkt. – za korzystanie z Internetu w czasie nauki własnej w celach innych niż naukowe;  

4) Ponadto w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo pozbawić wychowanka 

prawa zamieszkiwania w internacie (wydalenie z internatu) na czas określony lub nieokreślony.  
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V. REGULAMIN WYJŚĆ POZA INTERNAT 

 1) W czasie wolnym:  każdy wychowanek zamierzający oddalić się poza internat zobowiązany jest 

zgłosić ten fakt wychowawcy oraz odnotować w „zeszycie wyjść” wpisując cel i godzinę wyjścia oraz 

planowaną godzinę powrotu;  

2) W czasie nauki własnej:  wyjście poza internat możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody 

wychowawcy i odnotowaniu w „zeszycie wyjść”;  

3) W godzinach wieczornych (po 18.00):  wyjście poza internat wyłącznie za wiedzą i zgodą 

wychowawcy. Regulamin nie dotyczy wyjść pod opieką wychowawcy lub nauczyciela.  

 

VI. REGULAMIN WYJAZDÓW DO DOMÓW 

1) Każdy wychowanek internatu zobowiązany jest do wpisywania planowanych godzin wyjazdu i 

przyjazdu do internatu do „dzienniczka wyjazdów, wg poniższego wzoru:  

 

WYJAZD POWRÓT PODPIS 

WYCHOWANKA CEL 

WYJAZDU 

DATA GODZINA DATA GODZINA 

    

 

  

 

2) Dniem wypisów na wyjazdy sobotnio-niedzielne jest czwartek;  

3) Wychowanek zamierzający wyjechać do domu w innym dniu niż dni wyjazdów zobowiązany jest 

zgłosić ten zamiar wychowawcy z wyprzedzeniem i przedstawić uzasadnienie tego wyjazdu (zwolnienie 

ze szkoły, zwolnienie lekarskie, itp.); 

 4) Wychowanek zamierzający wyjechać z internatu w innym celu niż wyjazd do domu zobowiązany 

jest do przedstawienia wychowawcy pisemnej lub telefonicznej zgody rodziców. 

 

 VII. PORZĄDEK DNIA  

7.00 – pobudka; 

7.00 – 7.30 – toaleta poranna;  

7.15 – 8.00 - śniadanie;  

7.45 – wyjście do szkoły na zajęcia;  

12.30 – 14.00 – obiad; 

14.00-18.00 - czas wolny; 

18.00 – 18.30 – kolacja;  

18.30 – 21.00 – nauka własna, zajęcia tematyczne w grupach  

21.00 – 22.00 – toaleta wieczorna (przygotowanie do ciszy nocnej);  

22.00 – 06.00 – cisza nocna. 
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 VIII. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 1) W miarę możliwości młodzież z klas maturalnych ma prawo do korzystania z pokojów 

jednoosobowych;  

2) Każdy wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone lub uszkodzone przez 

niego mienie internatu;  

3) Każdy przypadek uszkodzenia lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy;  

4) Nowoprzyjęci wychowankowie zobowiązani są do uiszczenia do 10 października 2018 roku kaucji 

przeznaczonej na pokrycie ewentualnych zniszczeń mienia internatu (z chwilą wymeldowania z 

internatu niewykorzystania kaucja zostanie zwrócona);  

5) W pokojach mieszkalnych zabronione jest używanie grzejników elektrycznych i grzałek; 

 6) Na korzystanie w pokoju z radia, magnetofonu, odtwarzacza CD, odbiorników TV, komputerów oraz 

instrumentów muzycznych trzeba mieć zgodę wychowawcy;  

7) W pomieszczeniach internatu zabronione jest palenie tytoniu oraz posiadanie i używanie narkotyków, 

dopalaczy i innych środków odurzających. 

 8) Zabrania się posiadania i  picia alkoholu na terenie internatu oraz przebywania w stanie 

wskazującym na spożycie;  

9) Ze względu na zalecenia Sanepidu zabronione jest wprowadzanie oraz posiadanie wszelkich 

zwierząt;  

10) Od godz. 22 do godz. 6 obowiązuje cisza nocna, podczas której wychowankowie zobowiązani są do 

przebywania w swoich pokojach oraz:  

 zabronione jest zamykanie się w pokojach;  

 przebywanie w czasie ciszy nocnej w innych pokojach dozwolone jest tylko za zgodą wychowawcy;  

oglądanie programów telewizyjnych po godz. 22 dozwolonej jest wyłącznie za zgodą wychowawcy 

nocnego; 

 11) Osoba nie będąca wychowankiem ale będąca uczniem naszej szkoły może w wyjątkowych 

sytuacjach skorzystać z noclegu (odpłatnego lub nieodpłatnego) w internacie za okazaniem dowodu 

tożsamości i uzyskaniu zgody kierownika internatu i wychowawcy pełniącego dyżur nocny;  

12) Godziny wydawania posiłków mogą być zmienione w przypadku zaistnienia takiej potrzeby 

spowodowanej zmianą godzin zajęć szkolnych, praktyk, itp.;  

13) Opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie należy wpłacać regularnie do 10 – tego każdego 

miesiąca do na konto nr 11 1020 4476 0000 8102 0370 9235 

 

 IX. POWYŻSZY REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ    

      PEDAGOGICZNĄ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

      W DNIU 02.10.2018r. 


