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Rozdział I 

PODSTAWY PRAWNE WYDANIA REGULAMINU 

 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu Internatu Zespołu Kształcenia                              

i Wychowania w Stężycy stanowią: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.              

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 

warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości                     

i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 

placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia             

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004r. poz. 191, 

ze zm.) 

6. Statut szkoły. 

 

Rozdział II 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającą w ramach 

Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Stężycy, 

zapewniającą opiekę i wychowanie  w czasie odbywania nauki poza miejscem 

zamieszkania. W przypadkach  szczególnie uzasadnionych może być przyjęty 

uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą szkoły, do której 

uczęszcza. 

2. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno                      

–wychowawczy i opiekuńczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone 

w planie pracy opiekuńczo - wychowawczej internatu. 

3. Pracę internatu nadzoruje wicedyrektor  powołany przez Dyrektora Szkoły. 

4. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły. 

5. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno                            

– wychowawczych i sportowych w danym roku szkolnym, jednak nie dłużej niż 

do zakończenia roku szkolnego. 

6. Internat jest placówką zapewniającą uczniom: zakwaterowanie, wyżywienie      

i całodobową opiekę. 
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7. Regulamin Internatu jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym 

działalność placówki. 

8. Regulamin określa szczegółowo zasady działalności internatu oraz prawa  

i obowiązki mieszkańców. 

 

Rozdział III 

CELE  INTERNATU 

 

1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom oraz stworzenie optymalnych 

warunków do realizacji kształcenia jak i do rozwoju zamiłowań, zainteresowań, 

i uzdolnień. 

2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów 

wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania. 

3. Dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do 

dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia 

własnej wartości. 

 

Rozdział IV 

ZADANIA  INTERNATU 

 

1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania. 

2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

3. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań                     

i uzdolnień. 

4. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania 

własnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. 

5. Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan 

zdrowia. 

6. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo 

gospodarczych. 

7. Rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności 

życiowej. 

8. Zapewnienie warunków do korzystania z podręcznej biblioteki, dostępnych 

programów telewizyjnych i innych udogodnień socjalnych. 

9. Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, 

tolerancji, szacunku, życzliwości i odpowiedzialności. 

10. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności i punktualności. 

11.  Wychowanie w duchu patriotycznym i poszanowania tradycji narodowych. 



5 
 

12. Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców. 

13. W przypadku dolegliwości zdrowotnych wychowawca informuje rodzica                 

o zaistniałej sytuacji i w zależności od potrzeby kieruje wychowanka do 

lekarza bądź wzywa pogotowie. 

14. Wychowawca realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami lub 

prawnymi opiekunami wychowanków, samorządem oraz placówkami 

działającymi w środowisku. 

Rozdział V 

ORGANIZACJA INTERNATU 

1. Internat prowadzi całodobową działalność w trakcie trwania zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym. 

2. Wychowawca sprawuje opiekę nad wychowankami internatu również                 

w godzinach nocnych, w ramach pełnionego przez siebie dyżuru nocnego 

oraz w weekendy. 

3. Podstawową komórkę organizacyjną internatu stanowi grupa wychowawcza, 

która liczy maksymalnie 35 osób. 

4. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca. 

5. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca. 

6. Czas zajęć opiekuńczo- wychowawczych z grupą wychowawczą wynosi co 

najmniej 49 godzin zegarowych w tygodniu.  

7. W celu realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych działa „Zespół 

Wychowawczy Internatu”, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy 

pedagogiczni Internatu. 

8. Zadaniem Zespołu Wychowawczego Internatu jest również dokonywanie 

analiz działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz wyciąganie wniosków 

zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu. 

9. Wychowawcy internatu uczestniczą w ustalaniu oceny  zachowania ucznia. 

10. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny 

plan pracy opiekuńczo- wychowawczej, opracowany przez Zespół 

Wychowawczy Internatu  i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły. 

11. Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza Dyrektor Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły. 

12. Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu 

i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku                     

i rozrywki również poza internatem. Rozkłady te winny być zaopiniowane 

przez Zespół Wychowawczy Internatu i Młodzieżową Radę Internatu                      

(Załącznik nr 1). 

13. Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu jest Młodzieżowa Rada 

Internatu, w której skład wchodzą: przewodniczący MRI, jego zastępca              

i sekretarz. Kadencja Młodzieżowej Rady Internatu trwa cały rok szkolny oraz 

początek nowego roku szkolnego, do czasu nowych wyborów z możliwością 

przedłużenia na rok następny.  
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14. Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawuje wychowawca wybrany 

przez młodzież. 

15. Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Zespołowi 

Wychowawczemu Internatu oraz Radzie Pedagogicznej szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw i 

obowiązków mieszkańców Internatu. 

16.  Młodzieżowa Rada Internatu ponosi współodpowiedzialność za realizację 

zadań określonych przez Regulamin Internatu. 

17. Wewnętrzne życie wychowanków internatu regulują ustalenia porządkowe 

opracowane na każdy rok szkolny przez nauczycieli internatu i zatwierdzone 

przez Dyrektora Szkoły. Stanowią one integralną część Regulaminu Internatu. 

 

Rozdział VI 

ZASADY ZAKWATEROWANIA UCZNIÓW 

 

1. O przyjęciu do internatu decyduje dyrektor szkoły, komisja internatu. 

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:  

 uczniom mieszkającym w miejscowości, z których codzienny dojazd do 

szkoły nie jest możliwy, 

 uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym 

mieszkali w internacie, 

 uczniom z rodzin  niepełnych, rozbitych, znajdujących się w trudnej     

sytuacji materialnej. 

2. Uczeń, który nie został przyjęty do internatu może zwrócić się do  Dyrektora o 

ponowne rozpatrzenie sprawy.  

3. Wychowankowie przyjęci do internatu są zobowiązani dostarczyć Kartę 

Osobową Mieszkańca Internatu oraz zgody, oświadczenia i zobowiązania 

rodziców (Załącznik nr 4). 

4. Wychowanek może być usunięty z internatu w przypadku rażącego        

naruszenia obowiązków określonych w regulaminie internatu.  

5. Wychowanek, który został przyjęty do internatu warunkowo, a jego 

zachowanie nie uległo znaczącej poprawie może być usunięty z pominięciem 

gradacji kar oraz może stracić prawo do ubiegania się o miejsce w internacie 

w kolejnych latach. 
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Rozdział VII 

WYCHOWANKOWIE 

PRAWA WYCHOWANKA 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Opieki wychowawczej, życzliwego traktowania przez wychowawców                  

i pracowników internatu gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę przed 

różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania ich 

godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich                            

i przekonań religijnych. 

2. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych 

oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie. 

3. Wychowanek uczący się poza miejscem stałego zamieszkania ma prawo do 

zakwaterowania w internacie. 

4. W miarę możliwości lokalowych internatu koleżeńskiego doboru osób                         

w pokoju. 

5.  Korzystania z pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, 

rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz korzystania                          

z istniejących w internacie pomieszczeń (jadalnia, łazienki, świetlice, 

pracownia gospodarstwa domowego, siłownia). 

6. Wpływu na życie internatu przez uczestnictwo w działalności samorządowej, 

brania udziału w działalności Młodzieżowej Rady Internatu. 

7. Wypoczynku w ciszy w godzinach od 22.00 do 6.00. 

8. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych                        

w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą i rodzicami w innych 

zajęciach sportowych, artystycznych prowadzonych przez placówki                             

i organizacje samorządowe. 

9. Korzystania z wyjść poza internat w czasie wolnym dla wszystkich 

wychowanków. 

10. Przyjmowania osób odwiedzających na terenie placówki za wiedzą i zgodą 

wychowawcy grupy lub wychowawcy pełniącego dyżur - w czasie 

uwzględnionym w rozkładzie dnia. 

11. Wyjazdów w ciągu tygodnia do domu za zgodą wychowawcy po 

wcześniejszym potwierdzeniu wyjazdu przez rodzica. 

12. Poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć. 

OBOWIĄZKI  WYCHOWANKA 

 

Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w internacie jest: 

1. Przestrzegać  obowiązujących  regulaminów , przepisów  ppoż., BHP  oraz   

innych  ustaleń wydanych przez dyrekcję szkoły i kierownika  internatu. 

2. Odpowiada za stan techniczny przydzielonego mu pokoju. 

3. Dbać o utrzymanie higieny osobistej, porządku i wyglądu estetycznego pokoju. 
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4. Uczestniczyć w pracach na rzecz internatu, sprzątanie i utrzymywania 

porządku w  pomieszczeniach  ogólnego użytku, na korytarzu, w łazienkach,  

w stołówce.  

5. Chodzić w budynku internatu w zmiennym, miękkim obuwiu.  

6. Uczciwe pełnienie  dyżurów porządkowych. 

7. Szanować sprzęt  i urządzenia znajdujące się w internacie. 

8. Uczestniczyć w zajęciach szkolnych  i treningowych  zgodnie z planem lekcji      

i zajęć  treningowych. W przypadku choroby lub złego samopoczucia 

wychowanek po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy ma możliwość 

pozostania w internacie. 

9. Systematycznie pracować nad osiągnięciem jak najlepszych wyników w nauce 

i sporcie. 

10. Stosować się do ustalonego rozkładu dnia ( Załącznik nr 1). 

11. Zachować ciszę na terenie internatu w czasie  trwania  nauki  własnej 

(Załącznik nr 2). 

12. Przebywać w swoim pokoju najpóźniej od 21.45. 

13. Przestrzegać ciszy nocnej trwającej  od  22.00 – 6.00. 

14. Po zajęciach treningowych wracać bezpośrednio  do  internatu. 

15. Korzystać z pralki do godz.22.00. Wszelkie uszkodzenia i awarie sprzętu 

należy natychmiast zgłosić wychowawcy. 

16.  Oszczędzać zużycie energii elektrycznej- wyłączanie sprzętu RTV, świateł itp. 

17. Zgłaszać wychowawcy dyżurnemu przybycie  rodziców i innych osób   

postronnych odwiedzających na terenie internatu.  

18. Godziny odwiedzin ustala się od 15.00 do 17.00 oraz od 19.30 do 21.00 

Osoba odwiedzająca zgłasza się do wychowawcy  z dowodem tożsamości. 

19. Każdorazowe wyjście z internatu oraz powrót , nie objęte planem szkolnym lub 

treningowym zgłaszać u wychowawcy i osobiście wpisywać do zeszytu wyjść .  

20. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do wychowawców, 

pracowników internatu oraz koleżanek i kolegów.  

21. Przestrzegania zakazu używania i posiadania środków uzależniających. 

22. Zachowanie kultury spożywania posiłków i poszanowania żywności. 

23. Dbanie o kulturę języka. 

24. Dbanie o schludny wygląd. 

25. Okazywanie szacunku wychowawcom, pracownikom internatu, koleżankom       

i kolegom. 

26. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności. 

27. Poszanowanie poglądów i przekonań innych osób. 

28. W razie choroby lub wypadku niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do 

wychowawcy dyżurnego. 

29. Zawiadomienie Internatu w przypadku nie stawienia się do placówki                         

w zgłoszonym terminie lub po weekendzie.  

30. Zamykania pokoi przy każdym wyjściu na klucz. Pozostawianie kluczy od 

pokoi mieszkalnych u wychowawcy dyżurnego. W razie zgubienia klucza 

wychowanek dorabia klucz na własny koszt. 
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31. Otwieranie pokoju na każde wezwanie wychowawcy. 

32. Przestrzeganie wszystkich bieżących zarządzeń i poleceń wydanych przez 

kierownika  i wychowawców, a nie ujętych w niniejszym Regulaminie. 

 

OBOWIĄZKI  DYŻURNEGO 

 

1. Dyżurny zobowiązany jest do sprawdzenia i utrzymywania porządku na 

korytarzu, klatce schodowej, w pomieszczeniach internatowych (świetlica, 

kuchnia). 

2. Dyżurny ma obowiązek wykonać polecenia kierownictwa i wychowawców 

internatu dotyczące spraw organizacyjno – porządkowych. 

 

CELE I ZADANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU 

 

Reprezentantem ogółu mieszkańców internatu jest Młodzieżowa Rada Internatu, 

który współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących najważniejszych spraw 

internatu.  

Mieszkańcy mają prawo składania wniosków w sprawach organizacyjnych poprzez 

swoich przedstawicieli , tworzących Młodzieżową Radę Internatu. 

Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) wybierana jest spośród mieszkańców internatu 

podczas wyborów  na początku każdego roku szkolnego. 

W skład MRI wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik. 

MRI konsultuje, uzgadnia swoją działalność z opiekunem. 

Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:  

1. Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu, 

szkoły, środowiska. 

2. Zgłaszanie wychowawcom propozycji dotyczących zajęć wychowawczych        

i organizacji czasu wolnego. 

3. Inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej 

w internacie. 

4.  Pomoc w rozstrzyganie sporów pomiędzy wychowankami. 

5. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia 

wychowanków internatu.  

6. Współpraca w zwalczaniu wszelkich przejawów demoralizacji oraz skłonności 

do nałogów (alkohol, nikotyna, narkomania, środki odurzające, itp.)  
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ZABRANIA SIĘ 

 

Wychowankom internatu zabrania się: 

1. Wprowadzania osób niezamieszkałych w internacie bez uzgodnienia                

z wychowawcą. 

2. Picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i używania środków 

odurzających jak też przebywania pod ich wpływem oraz wnoszenia 

posiadania i rozprowadzania ich. 

3. Używania wulgarnego słownictwa. 

4. Posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia. 

5. Posiadania drogocennych przedmiotów i dużych sum pieniędzy – Internat nie 

ponosi za nie odpowiedzialności. 

6. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki. 

7. Przebywania w innych pokojach po godzinie 21.45. 

8. Przebywać poza internatem po 21.00 

9. Pozostawianie otwartych pokoi, gdy nikt w nich nie przebywa. 

10. Dokonywania samosądów, wykorzystywania słabszych, znęcania się. 

11. Naklejania bezpośrednio na szafy, ściany i drzwi elementów dekoracyjnych. 

12. Dokonywania napraw i zmian w istniejącej instalacji elektrycznej.  

13. Używania urządzeń elektrycznych mogących stanowić zagrożenie pożarowe 

(grzejniki, kuchenki elektryczne, uszkodzone urządzenia elektryczne, tostery, 

mikrofalówki, lodówki…).  

14. Przenoszenia mebli bez zgody wychowawcy. 

15. Wchodzenia do pokoi podczas nieobecności mieszkańców i korzystania           

z cudzej własności. 

16. Wchodzenia do innych pokoi w godzinach nauki własnej i ciszy nocnej. 

17. Wyjazdów bez zwolnienia, a w szczególności korzystania z prywatnych 

środków transportu bez zgody rodzica.  

18. Łamania przepisów BHP i ppoż.  

19. Zamykania pokoi od wewnątrz w czasie przebywania w nim mieszkańców. 

20. Korzystania z telefonów  po godz.23.00. 

21. Wychylania się przez okna, stawania na parapetach. 

22. Posiadania zwierząt na terenie internatu. 

 

Rozdział VIII 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

 

Za wyróżniającą się postawę koleżeńską, prospołeczną, wyjątkową czystość              

i porządek w pokoju, przejaw inicjatyw i aktywną postawę w działalności rady              

i społeczności internackiej, aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie 

szkoły i internatu. Wychowanek może zostać wyróżniony i nagrodzony na bieżąco: 
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1. Pochwała wychowawcy z powiadomieniem wychowawcy klasy, rodziców          

i trenera.  

2. Pochwałę wychowawcy na forum wszystkich wychowanków i wychowawców. 

3. Pochwała wicedyrektora.  

4. List pochwalny do rodziców.  

5. Dyplom uznania. 

6. Wniosek do Dyrektora Szkoły lub Rady Rodziców o przydzielenie nagrody 

rzeczowej.  

Rozdział IX 

KONSEKWENCJE ZA ŁAMANIE ZASAD 

 

Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność 

internacką oraz nie wywiązywanie się z obowiązków przez wychowanka, może być 

zastosowany jeden z następujących środków:  

1. Upomnienie wychowawcy.  

2. Zakaz opuszczania internatu poza zajęciami obowiązkowymi.  

3. Dodatkowy dyżur w internacie.  

4. Rozmowy dyscyplinujące i wpis uwagi do e-dziennika.  

5. Pisemna nagana kierownika i powiadomienie rodziców. 

6. Ustna nagana Dyrektora Szkoły.  

7. Pisemna nagana Dyrektora Szkoły i powiadomienie rodziców – opiekunów 

wychowanka.  

8. Wezwanie rodziców – opiekunów do Dyrektora Szkoły. 

9. Opuszczenie internatu- jeżeli nie nastąpiła poprawa zachowania wychowanka 

po rozmowie Dyrektora Szkoły z rodzicami (Załącznik nr 5). 

10. Natychmiastowe wydalenie z internatu. 

Przy wymierzeniu kary może nie obowiązywać w/w kolejność. Skreślenie z listy 

mieszkańców w trybie nadzwyczajnym może nastąpić w następujących sytuacjach:  

- wnoszenie lub spożywanie alkoholu na terenie internatu  

- powrót do internatu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu  

- posiadanie lub bycie pod wpływem środków psychoaktywnych  

- notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanka określonych               

w niniejszym regulaminie  

- posiadanie, rozprowadzanie, zmuszanie lub używanie środków pirotechnicznych  

- kradzież mienia  

- stosowanie na terenie internatu jakichkolwiek form przemocy i niszczenia mienia. 

W szczególnych przypadkach- wykonanie kary skreślenia z listy mieszkańców może 

zostać zawieszone na okres próbny jeśli wychowanek uzyska poręczenie dyrektora, 

trenera, wychowawcy klasy lub wychowawcy internatu oraz podpisze kontrakt 

określający warunki dalszego pobytu. W przypadku niewywiązania się z kontraktu 

wychowanek zobowiązany jest  do niezwłocznego opuszczenia internatu.  

Ostateczną decyzję o usunięciu wychowanka podejmuje Dyrektor Szkoły. 
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Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie 

mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 

wychowanka. 

Rozdział X 

PRACOWNCY INTERNATU 

 

OBOWIĄZKI WICEDYREKTORA  INTERNATU 

 

Wicedyrektor powołuje Dyrektor Szkoły. Realizuje swe zadania na zasadach 

określonych w Ustawie o systemie oświaty , a w szczególności :   

1. Kieruje działalnością internatu i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

3. Proponuje zakresy czynności dla pracowników. 

4. Skreśla ucznia z listy wychowanków w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 Wicedyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z pozostałymi organami 

szkoły i internatu.  

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY 

 

Do zadań Rady Wychowawców Internatu należy:  

1. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-

wychowawczych. 

2. Opracowanie planu działalności opiekuńczo- wychowawczej internatu. 

3. Dokonywanie analizy działalności opiekuńczo - wychowawczej internatu, 

ustalanie wniosków w celu stałego podwyższania jakości pracy. 

4. Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom. 

5. Analizowanie działań wychowawczych podejmowanych w internacie. 

6. Sumienne realizowanie zadań wynikających z planu opiekuńczo 

wychowawczego internatu oraz dążenie do osiągnięcia jak najlepszych 

wyników w pracy wychowawczej. 

7. Kształtowanie wśród młodzieży nawyków systematycznej pracy szkolnej. 

8. Udzielanie pomocy uczniom mającym niepowodzenia w nauce oraz dbanie      

o zachowanie ciszy  podczas nauki własnej. 

9. Stosowanie różnych form pracy opiekuńczo-wychowawczej zmierzającej do  

kształtowania zasad demokracji, patriotyzmu i samorządności poprzez 

uczestnictwo w radzie internatu. 

10. Czuwanie nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem                

i porządkiem w pomieszczeniach, w których przebywa młodzież. 

11. Dbanie o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie 

zajęć sportowych, aktywne zwalczanie wszelkich przejawów patologii 
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społecznych, (nałogów) palenia papierosów, spożywania alkoholu przez 

młodzież oraz zapobieganie konfliktom i stresom. 

12. Wdrażanie młodzieży do stałego poszanowania mienia społecznego. 

13. Troszczenie się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży oraz estetyczny wygląd 

wychowanków. 

14. Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami 

klas oraz z rodzicami wychowanków i trenerami. 

15. Czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków. 

16. Przestrzeganie przepisów i stosowanie zasad zawartych w Regulaminie 

Internatu.  

17. Sprawowanie opieki nad wychowankami w czasie dyżuru nocnego                    

( Załącznik nr 3). 

18. Wdrażanie wychowanków do samodzielności. 

19. Dobór odpowiednich metod wychowawczych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby wychowanków. 

20. Kierowanie pracami społeczno- użytecznymi ( dyżury młodzieży w stołówce,   

w grupie, sprzątanie terenu wokół internatu). 

21. Systematyczne prowadzenie dokumentacji. 

22. Branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego 

 

Rozdział XI 

DOKUMENTACJA PRACY 

 

Internat prowadzi następującą dokumentację: 

1. roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej , 

2. dziennik zajęć internatu,  

3. grafik dyżurów wychowawców internatu, 

4. zeszyt wyjść i powrotów wychowanków, 

5. zeszyt wyjazdów i powrotów do internatu 

6. zeszyt wydawania lekarstw. 
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Rozdział XII 

POSTANOWIENIA  RÓŻNE 

 

1. Osoby przebywające w internacie jako „goście” zobowiązane są do 

przestrzegania Regulaminu Internatu i okazania dokumentu tożsamości 

dyżurującemu wychowawcy. Wychowawca wpisuje do raportu dane osoby 

odwiedzającej ze względów bezpieczeństwa.  

2. Za rzeczy zaginione z pokoju Internat nie odpowiada.  

3. Wyjazdy do domu bez wcześniejszego poinformowania wychowawcy 

powoduje obciążenie wychowanka za wyżywienie ze 100 % odpłatnością.  

4. Wychowawca ma prawo kontrolowania wychowanków w pokojach o każdej 

porze dnia i nocy. W razie problemów z wejściem do pokoju wychowawca 

może posłużyć się kluczem zapasowym.  

5. Kontrole czystości odbywają się w obecności mieszkańców pokoju.  

6. Rodzice pisemnie wyrażają zgodę na samodzielne powroty do domu 

wychowanka lub zobowiązują się każdorazowo zgłaszać taki wyjazd dziecka 

kontaktując się z wychowawcą w formie pisemnej, np., emeil lub sms. 

7. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z internatu w razie jego choroby,     

o której są niezwłocznie poinformowani.  

8. W przypadku umyślnego zniszczenia, uszkodzenia  mienia internackiego i 

niemożności ustalenia sprawcy, odpowiedzialność ponoszą wszyscy 

mieszkańcy pokoju. Odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice 

wychowanków na podstawie sporządzonego protokołu zniszczeń. 

9. Wychowawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za życie i zdrowie 

wychowanków, którzy samowolnie opuścili internat.  
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Rozdział XIII 

ZASADA ODPŁATNOIŚCI ZA INTERNAT 

 

1. Wysokość odpłatności za internat ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z 

Organem Prowadzącym i ogłasza ją mocą decyzji.  

2. Wychowanek przyjmowany jest na podstawie złożonej dokumentacji.  

3. Każdy wychowanek przebywający w internacie zobowiązany jest do 

korzystania z wyżywienia w stołówce na określonych zasadach płatności. 

Płatności: wyżywienie – stawka dzienna 18 zł, zakwaterowanie -  300 zł 

4. Wpłaty za internat i wyżywienie należy dokonywać do 15 dnia danego 

miesiąca.  

5. W przypadku nie dokonania płatności w terminie, zostaje wysłane upomnienie, 

następnie wezwanie do zapłaty. Nieuregulowanie płatności powyżej dwóch 

miesięcy pomimo wezwań spowoduje skreślenie wychowanka z listy 

mieszkańców.  

6. W wyjątkowych przypadkach, Dyrektor Szkoły na podstawie pisemnej prośby 

rodziców wychowanka zalegającego z odpłatnością za internat i wyżywienie 

może przesunąć termin płatności.  

 

 

Rozdział XIV 

STOŁÓWKA 

 

Przy internacie funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie mieszkający         

w placówce oraz uczniowie spoza internatu. Odpłatność za wyżywienie ustala się na 

podstawie kalkulacji w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na 

przygotowanie posiłków. Stawkę dzienną ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu       

z Organem Prowadzącym. 
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Rozdział XV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

 

 Do przedstawiania wniosków dotyczących zmian w zapisach regulaminu są 

upoważnione wszystkie organy Internatu.  

 

 

 

 

Niniejszy regulamin zatwierdzony w dniu 2 września  2019 roku na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                ……………………………… 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 

ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE 

 

6.30- 7.00  pobudka  

6.30- 7.10- toaleta poranna  

7.30- 7.00 - śniadanie  

8.05-17.00- zajęcia w szkole  

13.30-14.35- obiad  

Po lekcjach- do17.00- czas do dyspozycji wychowanka  

17.00-19.00- czas przeznaczony na naukę własną  

19.00-19.30- kolacja  

19.30-21.00- czas przeznaczony na dodatkowe zajęcia w grupie, naukę, wyjście itp. 

 21.00- 22.00- toaleta wieczorna  

22.00 - 6.30 - cisza nocna  

 

Wizyty gości w godzinach 14.00 do 17.00 i 19.30 do 20.00, a  w wyjątkowych 

przypadkach  po uzgodnieniu z wychowawcą.  Osoba odwiedzająca winna uzyskać 

zgodę wychowawcy i okazać swój dokument tożsamości 
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Załącznik 2 

NAUKA WŁASNA 

 

1. Czas przeznaczony na przygotowanie do nauki własnej wychowankowie winni 

wykorzystywać na dobór odpowiednich książek, zeszytów, przyborów, 

pomocy, aby go efektywnie zaplanować i wykorzystywać.  

2.  W czasie nauki własnej obowiązuje cisza. Wychowankowie powinni unikać 

spacerów, rozmów, korzystania ze sprzętu RTV.  

3. W czasie nauki własnej wychowankowie nie przyjmują gości oraz nie są 

proszeni do telefonów (chyba, że dzwonią rodzice), a także nie wychodzą 

poza teren internatu. 

4. W czasie nauki własnej wychowankowie mogą korzystać z komputera 

ogólnodostępnego w celu edukacyjnym. 
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Załącznik 3 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY PEŁNIĄCEGO DYŻUR NOCNY 

 

1. Wychowawca pełniący dyżur nocny w godzinach 20.00- 8.00 jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ogólna opiekę nad młodzieżą 

przebywającą w internacie.  

2. O godzinie 19.50 spotyka się z wychowawcami kończącymi dyżur o godzinie 

20.00, przejmuje opiekę nad młodzieżą (zapoznając się z ich ilością oraz 

informacją o ich stanie zdrowia), sprawdza pomieszczenia ogólnego użytku 

(kuchnia, świetlice), stan toalet, umywalni.  

3. Od godziny 22.00 czuwa nad zachowaniem ciszy nocnej i wygaszaniem 

górnego oświetlenia w pokojach wychowanków.  

4. Uzgadnia z wychowawcami, które osoby mogą uczyć się po godzinie 22.00. 

5. Czuwa nad bezpieczeństwem wychowanków uczących.  

6. Zna nazwiska wychowanków zwolnionych przez wychowawców, 

powracających po godzinie 22.00 i odnotowuje godziny ich powrotu do 

internatu (zapis ten dotyczy wycieczek szkolnych, zawodów). 

7. Czuwa, aby wychowankowie samowolnie nie opuszczali internatu po godzinie 

22.00. 

8. Czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży, a w razie potrzeby wzywa pomoc 

lekarską, kontroluje stan urządzeń elektrycznych.  

9. W przypadku wycieczek szkolnych, zawodów bądź zdarzeń losowych 

wychowawca budzi wychowanków i dba o bezpieczne opuszczenie internatu.  
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Załącznik 4 

 

Karta osobowa 

 

                               .................................................                                                                                                       

Nr ewidencyjny PESEL dziecka  

 

 

1. …………………………………………………………………………………………….……………                                                               

Nazwisko i imię (imiona) dziecka  

 

2. …………………………………………………………………………………………………………..                                                           

Adres miejsca pobytu stałego  

 

3. …………………………………………………………………………………………………………..                                                              

Data i miejsce urodzenia  

 

4. ……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                         

Nazwiska i imiona rodziców lub opiekunów prawnych  

 

5. …………………………………………………………………………………………..………………..                                                             

Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego rodziców  

 

 

 

 

                                               …………………………………………………………………..                                                      

Podpis rodziców lub opiekunów prawnych   
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Zgody, oświadczenia i zobowiązania rodziców 

1. Zgodnie z rozkładem dnia w Internacie, czas po ukończeniu zajęć lekcyjnych do godziny 

17.00 jest czasem do dyspozycji wychowanka oraz w dni wolne od nauki w godz.11.00-14.00 

i 15.00-18.00. W związku z tym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przebywanie 

mojego syna/ córki w tym czasie poza terenem internatu. Akceptuję fakt, że na wszystkie 

wyjścia z placówki dziecko musi uzyskać zgodę wychowawcy.  

2.Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na opuszczanie internatu przez mojego syna/ 

córkę…………………………………… ( do sklepu, do rodziny, do kolegi, inne) między 

godziną 19.00- 21.00 za wiedzą i zgodą wychowawcy.  

3.Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wyjazdy mojego syna/ córki  

……………………………………….. do domu w ciągu tygodnia w uzasadnionej potrzebie.  

Zobowiązuje się zwolnić go/ją pisemnie (email, sms) u  wychowawcy dyżurnego i wyrażam 

zgodę na  samodzielny wyjazd.   

4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na korzystanie z prywatnych środków lokomocji 

przez moje dziecko………………………………. w czasie pobytu w internacie. 

6. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na samodzielne przejścia mojego dziecka: 

a) do szkoły i powrotu do internatu, 

b) na stołówkę i powrotu do internatu, 

b) dojścia na zajęcia pozalekcyjne, treningi oraz powroty do internatu,  

c) wyjścia i powroty w czasie wolnym.  

8.Oświadczam, że syn/ córka ……………………………….choruje/  nie choruje na 

przewlekłą chorobę, która wymagałaby codziennego i systematycznego stosowania leków. 

Jest to choroba:……………………………… Jakie leki, dawka i czas podawania? 

……………………………………… Jednocześnie oświadczam, że syn/ 

córka…………………………………………….. jest uczulony/ nie jest uczulony na leki  

(jakie?)…………………………………….. 

9. Wyrażam zgodę na badania, leczenie ambulatoryjne i szpitalne w poradniach                 
syna/ córki ………………………………………. oraz podawanie leków przepisanych przez 
lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę lub środków farmakologicznych doraźnych 
w sytuacjach np. gorączki, bólu, podczas jego pobytu w internacie. 
10.Zobowiązuje się do przyjazdu po moje dziecko w przypadku jego choroby lub w razie 
stwierdzenia, że jest ono pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  
11. Zgadzam się na informacje telefoniczne z internatu w ciągu całej doby.  
12. Wyrażam zgodę na wgląd w oceny śródroczne i całoroczne mojego dziecka.   
 

 

Stężyca, dnia…………………..................  

 

…………..…………………………………….                                     ………….………………………………………                                                                               

Podpis ucznia / uczennicy                                        Podpis rodziców lub opiekunów prawnych   
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Zobowiązanie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) 

 

Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Internatu, stosowania się do 

ustalonego rozkładu dnia, poszanowania mienia internackiego oraz do regularnego i  

terminowego uiszczania opłaty za pobyt i wyżywienie w internacie.  Rodzice proszeni 

są o kontaktowanie z wychowawcami internatu przynajmniej raz  w semestrze.    

 

 

Stężyca, dnia………………….................. 

 

 

…………..…………………………………….                                                      ………….………………………………………   

Podpis ucznia / uczennicy                                             Podpis rodziców/opiekunów prawnych   

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ponoszę odpowiedzialność materialną za wyposażenie Internatu w przypadku jego 

celowego zniszczenia. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody.   

 

Stężyca, dnia…………………………..  

 

 

…………..…………………………………….                                     ………….………………………………………                                                                               

Podpis ucznia / uczennicy                                        Podpis rodziców lub opiekunów prawnych   
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........................................................................ 
imię i nazwisko 
........................................................................ 
adres 

 
..................................................................... 

                                           miejscowość, data 
 
 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z 
zamieszkaniem w: 
 

Internacie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
ul. Abrahama 2, 83-322 Stężyca 

 
na potrzeby wykonywania czynności opiekuńczo-wychowawczych, administracyjnych. 

 
 

........................................................... 
                                                            czytelny podpis 

 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych 
zostałam/em poinformowana/y, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Internacie Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, ul. Abrahama 2, 83-322 Stężyca 
reprezentowany jest przez Dyrektora Szkoły, 

  przekazane dane osobowe wykorzystane będą na potrzeby wykonywania czynności 
opiekuńczo wychowawczych, administracyjnych i mogą być w tym celu poddawane 
dalszemu przetwarzaniu,  

 przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
załatwienia sprawy, 

 przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 
 
 
Podstawa prawna: 
 
Art.29 i 32 ust.4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

 
.......................................................... 

                                                              czytelny podpis 
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Załącznik 5 

 

 

                                   Dyrektor 
                                                                   Liceum Ogólnokształcącego 

                                                                               Mistrzostwa Sportowego 
                                      w Stężycy 

 
 
 
 

Wniosek o skreślenie wychowanka internatu z listy mieszkańców 
Zespół Wychowawczy Internatu wnioskuje o skreślenie 
wychowanka…………………………………….…………………………………… z listy 
mieszkańców.      
 
 
 

Uzasadnienie wniosku 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zespół Wychowawczy Internatu: 

 


