REGULAMIN
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU
Internat, jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę szkoły, oraz przejmująca na
czas pobytu wychowanka w internacie funkcje opiekuńczo- wychowawczą od rodziny,
ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków bytowych oraz służących
osiąganiu pożądanych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążu.
ROZDZIAŁ I
ZADANIA INTERNATU
1. Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich
nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Internat prowadzi działalność w czasie trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych
określonym w kalendarzu każdego roku szkolnego.
3. Do zadań internatu w szczególności należy:
a) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania
b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych
c) zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej
rozrywki
e) upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o
stan zdrowia
f ) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowogospodarczych
g) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i
samorządności..
4. Internat planuje i realizuje swe działania współdziałając ze szkołą i rodzicami
wychowanków.
ROZDZIAŁ II
WYCHOWANKOWIE INTERNATU
§ 1. Prawa i obowiązki wychowanków internatu
1. Wychowanek ma prawo do:
a) zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia
b) korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej,
rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień
c) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w
porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach, technicznych, artystycznych
prowadzonych przez placówki i organizacje ideowo-wychowawcze i społeczne w
środowisku
d) korzystania z pomocy wychowawców rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie
e) okresowego odwiedzania rodziców ( opiekunów) i przyjmowania osób odwiedzających go
na terenie internatu- za wiedzą wychowawców
f) współudziału w decydowaniu w sprawach wychowawczych i organizacyjnych

g) korzystać ze sprzętu RTV do godziny 21.30 , w sposób nie zakłócający pobytu innym
mieszkańcom internatu
2.Mieszkaniec internatu ma obowiązek:
a) zapoznać się z regulaminem internatu i bezwzględnie go przestrzegać
b) przestrzegać przepisów BHP i ppoż.
c) systematycznego uczenia się
d) jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki
e) współudziału w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie
f) udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce
g) utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz
otoczenia internatu
h) uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu i środowiska
i) pomocy w szkolnej stołówce
j) dbania o własne zdrowie i nie stwarzać sytuacji zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz
pozostałych mieszkańców
k) regularnego uiszczania opłat za pobyt w internacie
l) okazywać szacunek wychowawcom oraz innym pracownikom internatu
ł) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków pod
rygorem usunięcia z internatu
m) przebywać na terenie swojego pokoju od godziny 21.30
§ 2. Nagrody i kary
1.Za wyróżniającą aktywność, przykładowe zachowanie i dobre wyniki w nauce,
wychowanek może otrzymać następujące nagrody:
a) Udzielenie pochwały przez wychowawcę lub kierownika internatu
b) Otrzymanie zgody na dodatkowe wyjście poza internat
c) Wysłanie listu pochwalnego do rodziców
d) Uzyskanie dodatkowych punktów uwzględnianych przy ustaleniu oceny zachowania
2. Nagrody będą przydzielane przez kierownika internatu w porozumieniu z wychowawcami i
samorządem internatu
3. Za naruszenie zasad współżycia w Internacie i nie wywiązywania się z obowiązków,
wychowanek może otrzymać następujące kary:
a) Indywidualne upomnienie wychowawcy
b) Nagana kierownika wobec całej społeczności internatu
c) Zakaz opuszczania internatu w czasie wolnym
d) Obniżenie oceny ze sprawowania w szkole ( punkty ujemne z zachowania)
e) Usunięcie wychowanka z internatu
4.Mieszkaniec może być usunięty z internatu w trybie natychmiastowym w przypadku:
a) celowej dewastacji mienia placówki
b) zachowania rażąco naruszającego zasady współżycia społecznego
c) kradzieży
d) narażania życia swojego lub innych
e) posiadania , przebywania w internacie pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających
5. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu – na wniosek rady wychowawczej
internatu- podejmuje dyrektor szkoły, do które3j uczęszcza wychowanek. Decyzja ta
Mozę być podjęta po wyczerpaniu wszystkich innych środków wychowawczych.

6. Od decyzji, o której mowa w pkt. 5 wychowanek może się odwołać do organu
administracji oświatowej sprawującej bezpośredni nadzór nad szkołą.
7. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.
8. Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać w
internacie do ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
ROZDZIAŁ III
§ 1. Kierownik internatu
1. Kierownik internatu powołany jest przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Bezpośrednim przełożonym kierownika internatu jest dyrektor placówki.
3. Kierownik internatu odpowiada za całokształt pracy opiekuńczo-wychowawczej i
organizacyjnej podległej mu jednostki, a w szczególności:
a) pełni dyżury wychowawcze w wymiarze tygodniowym ustalonym w porozumieniu z
organem prowadzącym
b) ustala w porozumieniu z wychowawcami plan dyżurów wychowawczych
c) zapewnia odpowiedni poziom opieki wychowawczej
d) dba o atmosferą i dyscyplinę pracy pozostałych pracowników internatu
e) wnioskuje do dyrektora placówki o nagrody dla pracowników
f) stwarza wychowankom optymalne warunki socjalno-bytowe
g) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi wychowawcami
h) odpowiada za przestyganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących
przy żywieniu młodzieży w stołówkach szkolnych
i) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej zespołu szkół
j) przestrzega i egzekwuje od podległych pracowników zasad etyki zawodowej
k) odpowiada zapracowanie i realizację planu opiekuńczo-wychowawczego
l) składa roczne sprawozdania przed radą pedagogiczną z całokształtu pracy internatu
m) organizuje pobyt gości wynajmujących pokoje mieszkalne oraz odpowiada za
prowadzenie księgi gości
§ 2. Wychowawcy internatu
1. Wychowawca internatu jest pracownikiem pedagogicznym i podlega przepisom
ustawy Karta Nauczyciela
2. Pensum wychowawcy internatu wynosi 30 godzin wychowawczych realizowanych
zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora tygodniowym planem
3. Poza godzinami opiekuńczymi ( poza pensum) wychowawca internatu w ramach
wynagrodzenia zasadniczego:
a) przygotowuje się do zajęć
b) sporządza wymaganą dokumentację
c) uczestniczy w zebraniach rodziców, Zespołu Wychowawczego, Rady Pedagogicznej
d) uczestniczy w pracach zespołów przeprowadzających egzaminy
e) wykonuje inne zadania zgodnie ze statutem i przepisami oświatowymi
4. Do podstawowych obowiązków wychowawcy internatu należy:
a) planowanie i prowadzenie zajęć z wychowankami
b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
c) staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji
d) czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców

e) uczestniczenie w opracowywaniu planów, regulaminów i innych dokumentów
f) współpraca z rodzicami, ośrodkami pomocy społecznej, wychowawcami i
pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
g) dbałość o właściwą atmosferą pracy i wypoczynku
h) prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki
i) dbałość o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków
j) sporządzanie opinii o wychowankach
k) wnioskowanie w sprawie nagród i kar dla wychowanków
§ 3. Pracownicy administracji i obsługi
1. Normy zatrudniania pracowników administracji i obsługi internatu ustala dyrektor
placówki w porozumieniu z organem prowadzącym
2. Zakres obowiązków poszczególnych pracowników ustala kierownik internatu a
zatwierdza dyrektor szkoły
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ŻYCIA I PRACY W INTERNACIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 1. Organa internatu
Pracą Internatu kieruje kierownik powołany przez dyrektora Zespołu Szkół.
Wszyscy pracownicy pedagogiczni Internatu tworzą Radę Wychowawczą, której
przewodniczącym jest kierownik.
Rada Wychowawcza Internatu współpracuje z kierownikiem w opracowywaniu
planów pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw
opiekuńczo- wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych.
Rada Wychowawcza Internatu opracowuje roczny plan pracy, podejmuje decyzje w
sprawie nagradzania i karania wychowanków.
Wszyscy mieszkańcy Internatu tworzą samorząd internatu.
Pracą samorządu kieruje demokratycznie wybrana Młodzieżowa Rada Internatu, na
której czele stoi przewodniczący.
Młodzieżowa Rada Internatu powołuje sekcje i koła zainteresowań.
Na posiedzenie Rady Internatu Wychowawczej, na której omawiane są problemy
młodzieży, zapraszani mogą być przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.
W internacie zabranie się przetrzymywania żywych zwierząt.
§ 2. Zasady pobytu

1 . W internacie obowiązuje określony rozkład dnia.
2. Zasady opuszczania internatu:
- wyjazd wychowanka w ciągu tygodnia musi być poprzedzony telefonicznym lub
pisemnym powiadomieniu od rodzica
- wyjście z internatu wychowanka w piątek następuje po wypisaniu się w książce
wyjść i wyjazdów ( przyjazdy rejestruje wychowawca )
- wyjazd wychowanka na wycieczkę – potwierdzenie od wychowawcy
- potrzeba innych wyjść – wyłącznie po ustaleniu z rodzicami lub prawnymi
opiekunami

3.
a)
b)
4.
a)
b)
5.
6.

Czas wolny w internacie obowiązuje:
w okresie letnim do godz. 16.30
w okresie zimowym do godz. 16.00
Zwrot należności za niewykorzystane posiłki przysługuje wychowankom w
przypadku nieobecności w internacie spowodowanej
zwolnieniem lekarskim
wyjazdami na imprezy sportowe i kilkudniowe wycieczki szkolne jeżeli
przewidywana nieobecność została zgłoszona wychowawcy przynajmniej 1 dzień
przed nieobecnością.
W internacie zabrania się przetrzymywania żywych zwierząt.
Zabrania się posiadania przedmiotów niebezpiecznych , a w szczególności noży,
kastetów, gazu paraliżującego, gazu pieprzowego i innych środków
obezwładniających, wszelkich przedmiotów przypominających broń białą, takich jak
łańcuchy linki, młotki itp. Zabrania się także posiadania wszelkich przedmiotów
przypominających broń palną- pistoletów, pistoletów gazowych itp.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone po zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną.
§2
Regulamin opiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 17.09.2012r. obowiązuje od
18.09.2012r.

