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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie 

w czasie odbywania nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów Zespołu Szkół nr1  

oraz innych szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku szczególnie uzasadnionym może 

być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą szkoły, do której 

uczęszcza. 

2. Internat planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo- 

wychowawczej współpracując ze szkołą, rodzicami wychowanków oraz instytucjami         

i placówkami środowiskowymi.  

3. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki do 

rozwijania samorządności wychowanków i współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie placówki.  

 

 

Rozdział II 

Główne cele i zadania internatu 

 

1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie 

opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie warunków do rozwoju 

zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.  

2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych 

w czasie odbywania przez nich nauki. 

3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez wychowawców jest dążenie do pełnego 

usamodzielnienia się wychowanków, przygotowania ich do dorosłego życia  

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

aktywności.  

4. Internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie. 

5. Internat zapewnia właściwe warunki sanitarno- higieniczne oraz warunki do nauki  

i rozwijania zainteresowań.  

6. Internat stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych 

imprez kulturalnych i sportowych.  

7. Internat upowszechnia różne formy aktywności fizycznej i dbałość o własny stan 

zdrowia.  

8. Internat wdraża do samodzielnego wykonania prac porządkowo- gospodarczych.  

9. Internat rozwija samorządność wychowanków, samodzielność i zaradność życiową. 

10. Internat wychowuje w duchu patriotycznym i poszanowaniu tradycji narodowych.  

 

 

Rozdział III 

Organizacja internatu 

 

1. Internat prowadzi całodobową działalność w trakcie trwania zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych w szkole od poniedziałku do piątku z możliwością powrotu do 

internatu w niedzielę w godzinach popołudniowych. 

2. Wychowawca sprawuje opiekę nad wychowankami również w godzinach nocnych. 

3. W celu realizacji zadań internatu działa Zespół Wychowawczy Internatu w skład 

którego wchodzą wychowawcy, przewodniczącym jest kierownik internatu.  



4. Podstawą realizacji zadań internatu jest roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej 

opracowany przez Zespół Wychowawczy Internatu. 

5. Rozkład dnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu                       

i szkoły, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.  

6. Reprezentantami ogółu mieszkańców jest Młodzieżowa Rada Internatu wybierana                

w demokratycznych wyborach. 

7. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków oraz 

rzeczy pozostawione po opuszczeniu internatu.  

8. Internat nie odpowiada za bezpieczeństwo wychowanka w przypadku samowolnego 

jego opuszczenia.  

9. W czasie wolnym od zajęć w szkole istnieje możliwość wynajmowania miejsc 

noclegowych zorganizowanym grupom bądź w innych przypadkach.  

10. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.  

11. Za szczególnie rażące naruszenia zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na 

społeczność oraz za niewywiązanie z obowiązków wychowanek może utracić prawo do 

zamieszkania w internacie.  

 

 

Rozdział IV 

Prawa wychowanków. 

 

Wychowanek ma prawo: 

 

1. Korzystać z zakwaterowania i odpłatnego wyżywienia.  

2. Korzystać z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje internat.  

3. Do opieki wychowawczej, życzliwego traktowania przez wychowawców  

i pracowników gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi formami 

przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej.  

4. Korzystać z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we 

wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.  

5. Do zwolnienia z nauki własnej w uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy.  

6. Wypoczywać i uczestniczyć we wszystkich imprezach kulturalnych i sportowych na 

terenie internatu, szkoły, środowiska.  

7. Rozwijać i pogłębiać własne zainteresowania i uzdolnienia poprzez uczestnictwo  

w zajęciach pozalekcyjnych.  

8. Do dodatkowej nauki w czasie ciszy nocnej za zgodą wychowawcy.  

9. Do warunków sprzyjających nauce wynikających z rozkładu dnia.  

10. Wypoczywać podczas ciszy nocnej.  

11. Opuszczać internat w czasie wolnym po wpisaniu się do zeszytu wyjść. 

12. Do odwiedzin osób nie będących mieszkańcami internatu po wpisaniu do zeszytu gości 

od godziny 14:30 do 16:45 lub po wyznaczonym czasie za zgodą wychowawcy.  

13. Utrzymywać swobodny kontakt z rodzicami/opiekunami.  

14. Kandydować do zarządu Młodzieżowej Rady Internatu. 

15. Być wyróżnionym za godną postawę w internacie, szkole, środowisku.  

16.  Do informacji na temat wszystkich uwag i pochwał, które otrzymał od wychowawców, 

ich konsekwencjach dla jego dalszego pobytu w internacie oraz pomocy w dążeniu do 

poprawy zachowania. 

17. Współdziałać w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych 

internatu.  

18. Zgłaszać propozycje w sprawach usprawniających życie w internacie. 



19. Wyjechać w ciągu tygodnia do domu za zgodą wychowawcy po wcześniejszym 

potwierdzeniu przez rodzica.  

20. Do indywidualnego wystroju i urządzenia pokoju po uzgodnieniu z wychowawcą bez 

powodowania trwałych uszkodzeń sprzętów, ścian i drzwi.  

21. Wyprowiantować się z wyżywienia w czasie choroby lub uzasadnionego wjazdu.  

22. Kultywować i tworzyć dobre tradycje internatu.  

 

 

Rozdział V 

Obowiązki wychowanków. 

 

Wychowanek ma obowiązek: 

 

1. Przestrzegać regulamin i rozkład dnia.  

2. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i wykorzystać w pełni czas 

przeznaczony na naukę.  

3. Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę i inne osoby.  

4. Korzystać z wyżywienia prowadzonego przez stołówkę.  

5. Spożywać posiłki w stołówce oraz szanować żywność.  

6. Oszczędzać energię elektryczną oraz wodę.  

7. Przestrzegać przepisów BHP i p. pożarowych.   

8. Szanować powierzone mienie internatu, odpowiadać za jego stan, zgłaszać uszkodzenia 

i braki a  w przypadku jego zniszczenia pokryć koszty naprawy bądź wymiany.  

9. Zgłaszać kierownikowi internatu bądź wychowawcy zauważone przypadki kradzieży, 

niszczenia sprzętu, awarie urządzeń elektrycznych i wodno- kanalizacyjnych oraz inne 

przypadki mogące zagrażać bezpieczeństwu ogółu.  

10. Okazywać szacunek wychowawcom, pracownikom, koleżankom i kolegom.  

11. Otoczyć opieką i pomocą wychowanków nowo przybyłych i dawać przykład swoją 

postawą, zaangażowaniem dla dobra ogółu.  

12. Udzielać współmieszkańcom wszelkiej pomocy koleżeńskiej. 

13. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom kierownika internatu i wychowawców 

a nie ujętych w regulaminie.  

14. Uczestniczyć w pracach gospodarczych na rzecz internatu, szkoły. 

15. Sprzątać i utrzymywać porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do 

użytku ogólnego.  

16. Pełnić rzetelnie dyżury i szanować pracę innych osób.  

17. Dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia. 

18. Dbać o własne życie i zdrowie oraz rozwój. 

19. Informować wychowawcę o złym samopoczuciu i chorobie.  

20. Przychodzić do Internetu dopiero po skończonych lekcjach w szkole.  

21. Zgłaszać wychowawcy każde wyjście poza czasem wolnym.  

22. Informować o zamiarze wyjazdu i terminie powrotu w przypadku koniecznego wyjazdu 

w ciągu tygodnia za zgodą rodzica.  

23. Informować o niemożności powrotu do internatu po dniach wolnych od nauki  

i w przypadku rezygnacji z zamieszkania za potwierdzeniem rodzica.  

24. Przestrzegać ciszę nocną i przebywać w swoim pokoju. 

25. Przebywać w swoim pokoju w czasie nauki własnej.  

26. Zabezpieczyć pokój przed wyjazdem do domu, a w szczególności wyłączyć z sieci 

wszystkie urządzenia elektryczne oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.  

27. Udostępnić i posprzątać pokój na nocleg.  



28. Korzystać z własnego środka lokomocji tylko w dniu przyjazdu celem dotarcia do 

internatu i w dniu wyjazdu celem powrotu do domu.  

29. Rozliczyć się z powierzonego mienia internatu, wszelkich należności i pokryć koszty 

ewentualnych zniszczeń.  

30. Przyjmować gości przy stoliku w pokoju lub w świetlicy. 

 

 

Rozdział VI 

Zakazy. 

 

Wychowankom zabrania się: 

 

1. Palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu i przyjmowania środków odurzających 

jak też przebywania pod ich wpływem oraz ich wnoszenia, posiadania  

i rozprowadzania.  

2. Posiadania i używania materiałów łatwopalnych i wybuchowych, kadzidełek, świeczek 

oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia. Manipulowania przy urządzeniach 

elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i przeciwpożarowych.  

3. Używania wulgarnego słownictwa.  

4. Używania opiekaczy, tosterów i dogrzewania się bez wiedzy wychowawcy.  

5. Siadania na parapetach i wychylania się z okien.  

6. Wyrzucania przedmiotów i śmieci przez okna.  

7. Samowolnych kąpieli w jeziorze i innych niestrzeżonych kąpieliskach.  

8. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt.  

9. Fotografowania i nagrywania bez zgody osób nagrywanych.  

10. Wynoszenia naczyń ze stołówki.  

11. Opuszczania piętra internatu po zamknięciu szkoły.  

12. Zbyt głośnego słuchania muzyki bez wulgaryzmów, oglądania filmów itp., uciążliwego 

dla współmieszkańców. 

13. Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.  

14. Pozostawiania otwartych pokoi, gdy nikt w nich nie przebywa.  

15. Zamykania pokoi na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków.  

16. Zmian w umeblowaniu pokoju bez zgody wychowawcy. 

17. Grania w karty oraz inne gry hazardowe na pieniądze.  

18. Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach, naklejania ich bezpośrednio na szafy, 

ściany, drzwi bez zgody wychowawcy.  

19. Używania leków bez wskazań lekarza.  

20. Wchodzenia do innych pokojów podczas nauki własnej i ciszy nocnej i jej zakłócania.  

21. Leżenia na tapczanach przez osoby odwiedzające.  

22. Wyjeżdżania do domu z internatu bez powiadomienia kierownika internatu lub 

wychowawcy i przedłożenia zgody rodzica. 

 

Rozdział VII 

Nagrody i kary. 

 

 

Za wzorową postawę, właściwy stosunek do nauki, aktywny udział i zaangażowanie w życiu 

internatu wychowanek może otrzymać wyróżnienia lub nagrody.  

1. Pochwała wychowawcy 

2. Pochwała kierownika internatu 



3. List gratulacyjny dla rodziców lub opiekunów prawnych 

4. Nagroda rzeczowa. 

 

Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, zasad współżycia, niewypełnienie podstawowych 

obowiązków oraz inne uchybienia wychowanek może być ukarany.  

1. Dodatkowe dyżury w internacie 

2. Upomnienie wychowawcy 

3. Upomnienie kierownika internatu 

4. Nagana kierownika internatu 

5. Zawieszenie w prawach wychowanka dojazd do szkoły na 1, 2, 3 tygodnie lub 1 miesiąc 

w zależności od rodzaju przewinienia wychowanka 

6. Skreślenie z listy wychowanków internatu 

7. Wychowawca powiadamia rodzica lub opiekuna wychowanka i wychowawcę klasy  

o otrzymanej nagrodzie i karze począwszy od pkt. 3. 

8. Wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców internatu z pominięciem 

gradacji kar  

a) za rażące naruszenie norm etycznych i obyczajowych, za zachowanie 

zagrażające zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków oraz pracowników 

internatu  

b) naruszenie godności wychowanków, wychowawców  

c) stosowaniu przemocy fizycznej wobec kolegów, 

d) przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły lub internatu 

e) zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków 

f) dokonanie kradzieży. 

 

9. W przypadku udzielenia kary, wychowankowi przysługuje prawo odwołania się do 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie w terminie 7 dni 

od dnia udzielenia kary. 
 


