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                                                                                                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2019  

                                                                                                                   Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

                                                                                                                                      im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie 

                                                                                                                                                                            z dnia 26 sierpnia 2019 roku 

 

 

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego 

w Iłowie - Osadzie. 

 

 

 

 

Podstawy prawne; 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59 art. 107 ust. 8). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w 

sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przed-

szkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. 

U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zmianami) 

4. Statut Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmun-

da Domańskiego w Iłowie - Osadzie. 
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SPIS TREŚCI 

1. Postanowienia ogólne. 
2. Przyjęcie do Internatu - warunki rekrutacji. 
3. Cele i zadania Internatu. 

4. Organizacja pracy w Internacie. 
5. Zespół Wychowawczy Internatu. 
6. Zadania wychowawcy Internatu. 
7. Prawa wychowanka. 
8. Obowiązki wychowanka. 
9. Wychowankom zabrania się. 
10. Wyróżnienia i nagrody. 

11. Kary.  

(ZAŁĄCZNIK nr 1) 
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1. Postanowienia ogólne 

§ 1 
Regulamin Internatu, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem 

prawnym regulującym działalność Internatu Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie, zwane-

go dalej Internatem. 

 

§ 2 
Regulamin określa zasady działalności Internatu oraz prawa i obowiązki jego 

mieszkańców. 

 

§ 3 
Internat stanowi integralną część szkoły planuje i wykonuje swoje zadania okre-

ślone w planie pracy opiekuńczo - wychowawczej Internatu. 

 

§ 4 
Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie 

oraz całodobową opiekę młodzieży uczącej się w Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie. Zwa-

nym dalej Zespołem Szkół.  

§ 5 
Internat prowadzi swoją działalność w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wy-

chowawczych w szkole. 

 

§ 6 
W Internacie obowiązują opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, które ustala 

Dyrektor osobnym zarządzeniem. 

 

§ 7 
Pracą Internatu kieruje, powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie, zwa-

nego dalej Dyrektorem, Kierownik Internatu, zwany dalej Kierownikiem. 

§ 8 
Kierownika powołuje Dyrektor. 

 
§ 9 

Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika określa Dyrektor oraz odrębne 

przepisy. 
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2. Przyjęcie do Internatu - warunki rekrutacji 

§ 10 

O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły średniej. 

§ 11 

Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje: 

1) uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Ed-

munda Domańskiego w Iłowie - Osadzie, 

2) uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku szkolnym i 

nadal odpowiadają ustalonym kryteriom, 

3) uczniom pozostałych szkół w miarę posiadanych przez placówkę wolnych 

miejsc. 

 

§ 12 
Uprawnionym do korzystania z Internatu jest uczeń/wychowanek, który złożył 

podanie przyjęcia do Internatu, posiada potwierdzenie przyjęcia do szkoły w 

danym roku szkolnym. 

 

§ 13 

Korzystającym z Internatu jest uczeń/wychowanek, który został wpisany na listę 
mieszkańców, zgłosił się do Internatu oraz został w nim zameldowany na czas 

trwania swojej nauki w szkole. 

 

§ 14 
O przyjęcie do Internatu ubiega się bezpośrednio uczeń - jeżeli jest on pełnolet-

ni, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny składając 

kwestionariusz przyjęcia do Internatu – podanie składa u Kierownika lub wy-

chowawcy. 

 

§ 15 
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Internatu podejmuje  Dyrektor z uwzględnie-

niem art. 107 ust.4 ustawy Prawo oświatowe. 

 

 

§ 16 

1) Uczeń/wychowanek, który posiada zachowanie naganne lub nieodpo-

wiednie na świadectwie szkolnym może nie być przyjęty do Internatu lub 

zostać przyjęty warunkowo na kontrakcie. 

2) Wychowanek przyjęty do Internatu warunkowo i niewypełniający obo-

wiązków może być usunięty z pominięciem gradacji kar. 
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3) Wychowanek, który w danym roku szkolnym był przyjęty do Internatu 

warunkowo, a jego zachowanie nie uległo znaczącej poprawie, może stra-

cić prawo do ubiegania się o miejsce w Internacie w kolejnych latach. 

 

§ 17 
1) Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo odwo-

łania się do Dyrektora Szkoły. 

2) Dyrektor odpowiada na pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty je-

go złożenia. 

3) Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczną. 
 

§ 18 
Warunkiem zamieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat 

finansowych. 
 

 

3. Cele i Zadania Internatu 
 

§ 19 
Do celów i zadań Internatu należą w szczególności: 

1) Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i wyżywienia. 

2) Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych. 

3) Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, 
zamiłowań i uzdolnień wychowanków. 

4) Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców: 

a) w przypadku dolegliwości zdrowotnych, w zależności od potrzeby wy-

chowawca kieruje wychowanka do lekarza rodzinnego w miejscu tym-

czasowego pobytu lub, wzywa pogotowie i informuje rodzica (opieku-

na prawnego). 

b) Diagnoza lekarska stwierdzająca chorobę wychowanka zobowiązuje 

rodzica (opiekuna) do bezzwłocznego zabrania dziecka z Internatu. 

5) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

6) Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania 

sportu i dbałości o stan zdrowia. 

7) Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samo-

dzielności i samorządności. 

8) Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządko-

wo - gospodarczych. 

9) Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, 

tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności. 
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10) Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do tradycji narodo-

wych. 

 

§ 20 
Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze Szkołą, Rodzicami, Sa-

morządem Internatu oraz placówkami działającymi w środowisku. 

 

 

 

4. Organizacja pracy w Internacie 
 

§ 21 
Internat czynny jest w okresie zajęć dydaktycznych od września do czerwca. 

Obowiązkowy wyjazd młodzieży w święta, dni ustawowo wolne od zajęć dy-

daktycznych. Wykwaterowanie z internatu do godziny 16:00 w dniu poprzedza-

jącym dzień wolny i powrót od godziny 15:00 w ostatnim dniu wolnym.  

 

§ 22 
Internat współpracuje z rodzicami wychowanków, wychowawcami klas wy-

chowanków i nauczycielami. 

 

§ 23 
Dyrektor Szkoły zatrudnia w Internacie kierownika oraz wychowawców. 

 

§ 24 
Wychowankowie Internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, zwane dalej 

grupami, które są podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej 

Internatu. 

 

§ 25 
Liczebność grupy wychowawczej w internacie wynosi nie więcej niż 35 wy-

chowanków. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca. 

 

§ 26 
Wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą wynosi 49 godzin tygodnio-

wo. 

 
§ 27 

Wychowawca sprawuje opiekę nad wszystkimi wychowankami Internatu rów-

nież w godzinach nocnych, w ramach pełnionego przez siebie dyżuru nocnego w 

godzinach: 22.00 – 6.00. 
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§28 
Wszyscy wychowankowie mieszkający w Internacie mają prawo uczestniczyć w 

tworzeniu Samorządu Internatu, którego pracę reguluje oddzielny regulamin. 

 

§ 29 
Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz 

Internatu, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku. 

 

 

 

5. Zespół Wychowawczy Internatu. 

 
§ 30 

Pracownicy pedagogiczni Internatu tworzą Zespół Wychowawczy Internatu, 

zwanym dalej Zespołem. 

 

§ 31 
Przewodniczącym Zespołu jest Kierownik Internatu. 

 

§ 32 
Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo- wy-

chowawczej. 

2) Opracowanie programu profilaktyki i planu pracy opiekuńczo – wycho-

wawczej Internatu, ustalenie wniosków zmierzających do stałego podno-

szenia poziomu tej działalności. 

3) Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wycho-

wankom. 

4) Organizowanie samokształcenia wychowawców. 

 
§ 33 

Na posiedzenia Zespołu, gdzie omawiane są zasady funkcjonowania placówki, 

problemy młodzieży, mogą być zapraszani przedstawiciele Samorządu Interna-

tu. 

§ 34 
Na posiedzenia Zespołu, mogą być zapraszani inni pracownicy szkoły, a także 

przedstawiciele instytucji współdziałających z Internatem. 
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6. Zadania wychowawcy Internatu 
 

§ 35 
1. Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami 

w grupie: 

1) Inspiruje i kieruje samorządną działalnością grupy i pomaga w razie 

potrzeby. 

2) Wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich rea-

lizacji. 

3) Jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec Zespołu Wycho-

wawców Internatu. 

4) Dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności ca-

łej grupy. 

2. Do podstawowych obowiązków wychowawcy Internatu należy: 

1) Systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i po-

szczególnych wychowanków, ich potrzeb, stanu zdrowia zaintereso-

wań, dążeń i trudności oraz stopnia uspołecznienia. 

2) Sumienne realizowanie zadań wynikających z planu opiekuńczo - wy-

chowawczego Internatu. 

3) Terminowe opracowanie i dokładne realizowanie planu pracy grupy i 

zespołu. 

4) Staranne i regularne przygotowanie się do zajęć i prowadzenie doku-

mentów pracy, w tym dzienników zajęć i arkuszy spostrzeżeń wycho-

wanków. 

5) Przestrzeganie odpowiednich zasad i stosowania nowoczesnych środ-

ków i metod pedagogicznych. 

6) Codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w za-

kresie higieny osobistej, zasad kultury, właściwych stosunków między-

ludzkich, a także zachowania ładu i porządku w pokojach mieszkal-

nych i innych pomieszczeniach, w których przebywa młodzież. 
7) Stałe przebywanie wśród wychowanków, organizowanie nauki własnej 

i w razie potrzeby udzielanie im odpowiedniej pomocy, kształtowanie 

nawyku systematycznej pracy szkolnej. 

8) Organizowanie czasu wolnego wychowankom, oraz służenie radą i 

pomocą w przygotowaniu zajęć lub imprez. 

9) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków wykorzystując 

do tego celu przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez do-

stępne formy i środki. 

10) Aktywne zwalczanie wszelkich przejawów patologii społecznych, na-

łogów oraz zapobieganie konfliktom i stresom. 

11) Wdrażanie młodzieży do stałego poszanowania mienia społecznego, 

organizowanie prac społecznych na rzecz Internatu i środowiska. 
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12) Upowszechnianie samorządności, inspirowanie do pracy własnej i 

pracy sekcji działających w Internacie. 

13) Szczególna dbałość o powierzony do użytku wychowanków majątek. 

Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., sygnalizowanie o wszystkich 

usterkach technicznych. 

14) Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. 

15) Czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków. 

16) Utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą i domem rodzinnym wy-

chowanków, systematyczne odnotowywanie spostrzeżeń w arkuszu 

wychowanka. 

17) Ścisłe przestrzeganie dyscypliny i wewnętrznych regulaminów, 

zwłaszcza czasu pracy, który ustalany jest w planie pracy i harmono-

gramie pracy wychowawcy. 

3. Podejmowanie ogólnych prac wynikających z organizacji całokształtu 

działalności Internatu oraz wykonywanie czynności dodatkowych zleco-

nych doraźnie przez Dyrektora Szkoły lub Kierownika Internatu. 

4. Przyjmowanie obowiązków za nieobecnego wychowawcę zleconych 

przez Kierownika Internatu lub Dyrektora Szkoły. 

5. W razie nieobecności Kierownika Internatu wykonywanie czynności ad-

ministracyjnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Internatu. 

6. Podnoszenie poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez uzupeł-

nianie i aktualizowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności. 

7. Systematyczne wypełnianie swoich obowiązków i stosowanie się do za-

rządzeń władz oświatowych, Dyrekcji Szkoły i Kierownika Internatu. 

 

§ 36 
Szczegółowy zakres obowiązków i pracy wychowawcy wynika z rozkładu zajęć 
wychowanków w ciągu dnia: posiłki, nauka własna, czas wolny, imprezy inter-

nackie, cisza nocna. (Załącznik 1) 

 

§ 37 
Wychowawca odpowiada przed Dyrektorem i Kierownikiem w szczególności 

za: 

1) Dokładną realizację przyjętych i przydzielonych zadań opiekuńczo – wy-

chowawczych. 

2) Otaczanie wychowanków właściwą opieką, stworzenie im właściwego 

środowiska wychowawczego. 

3) Przestrzeganie odpowiednich przepisów organizacyjnych, w tym zasad 

ppoż. i BHP. 

4) Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży podczas prowadzenia zajęć oraz 

wykonywanych prac. 
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§ 38 
Wychowawca ma prawo w szczególności do: 

1) Wyboru metod i form pracy z grupą wychowawczą w ogólnie przyjętych 

ramach z uwzględnieniem planu pracy i regulaminu Internatu. 

2) Przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez młodzież regu-

laminu Internatu. 

3) Decydowania, w porozumieniu z rodzicami, o przebywaniu wychowanka 

swojej grupy wychowawczej poza terenem Internatu, w czasie innym niż 
wynika to z rozkładu zajęć. 

4) Zwracania się o radę i pomoc do Kierownika bądź Zespołu Wychowaw-

ców Internatu w przypadku pojawiających się trudności. 

 

 

 

 

7. Prawa wychowanka 

 
§ 39 

Wychowanek ma prawo w szczególności do: 

1) Zakwaterowania na miarę posiadanych miejsc oraz odpłatnego wyżywie-

nia. 

2) Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę, a także 

obronę przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

3) Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących 

do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań, zdolności i ta-

lentów. 

4) Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w 

Internacie, 

5) Rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań poza terenem Internatu za 

zgodą rodziców i wychowawcy grupy. 

6) Przejawiania własnej aktywności w organizowaniu różnych form życia 

kulturalnego w Internacie. 

7) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów oso-

bistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania 

w Internacie. 

8) Przechowywania w depozycie większych kwot pieniężnych. 

9) Przyjmowania w Internacie osób odwiedzających wychowanka - za zgodą 
wychowawcy dyżurującego. 

10) Wyjścia z Internatu w wyznaczonym czasie, informując o tym wycho-

wawcę dyżurującego i dokonując wypisu w zeszycie wyjść. 
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11) Wyjazdów w ciągu tygodnia wyłącznie za zgodą wychowawcy Internatu 

bądź Kierownika Internatu po wcześniejszym potwierdzeniu wyjazdu 

przez rodziców/ opiekunów. 

12) Jawnego, ale kulturalnego wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań 
dotyczących życia w Internacie. 

13) Poszanowania swoich przekonań religijnych i światopoglądowych, jeśli 
nie narusza tym dobra innych osób (art. 18 i 19 Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka). 

14) Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, 

15) Poszanowania zasad prywatności. 

16) Zwracania się do Wychowawcy i Kierownika Internatu we wszystkich 

istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy. 

17) Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organiza-

cyjnych Internatu. 

 
 

8. Obowiązki wychowanka 
 

§ 40 
Wychowanek ma obowiązek w szczególności do: 

1) Przestrzegania Regulaminu Internatu, ramowego planu dnia, tygodniowe-

go planu dnia i postanowień Zespołu Wychowawców Internatu. 

2) Regularnego uiszczania opłat za Internat. 

3) Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom ad-

ministracji i obsługi Internatu oraz innym wychowankom. 

4) Przestrzegania zasad współżycia w grupie koleżeńskiej. 

5) Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 

6) Należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy grupy lub wychowawcy dy-

żurującemu przypadki choroby lub dolegliwości zdrowotnych. 

7) Dbania o kulturę języka. 

8) Dbania o schludny wygląd. 

9) Przestrzegania zasad higieny otoczenia poprzez: 

a) utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach 

internackich (pokoje, korytarze, łazienki, sanitariaty itp. ) oraz umie-

jętne i oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej, 

b) codzienne staranne ścielenie tapczanów, przechowywanie w nim wy-

łącznie pościeli i bielizny nocnej, 

c) utrzymywanie porządku i czystości w pokojach, 

d) przechowywanie żywności, odzieży itp. w wyznaczonych miejscach, 

e) dbanie o estetyczny wygląd pokoi, korytarzy i innych pomieszczeń bę-
dących w użytkowaniu grupy, 
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f) częste wietrzenie pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń użytko-

wych, 

g) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu. 

10) Przestrzegania punktualności i obowiązującego porządku dnia (załącz-

nik1). 

11) Systematycznego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz maksymal-

nego wykorzystywania czasu i warunków nauki własnej, której czas okre-

śla ramowy rozkład dnia. 

12) Zgłaszania wychowawcy dyżurującemu wszelkich zwolnień z zajęć lek-

cyjnych. 

13) W przypadku stałych zajęć pozalekcyjnych poza Internatem dostarczenia 

pisemnej zgody rodziców/ opiekunów na udział w danych zajęciach. 

14) Uzyskania zgody dyżurującego wychowawcy na każdorazowe wyjście z 

Internatu w czasie godzin nauki własnej. 

15) Poinformowania wychowawcy o zamiarze wyjazdu i terminie powrotu w 

przypadku konieczności wyjazdu w ciągu tygodnia oraz posiadania zgody 

rodzica/opiekuna. 

16) Zawiadomienia Internatu (np. telefonicznego) w przypadku braku moż-
liwości powrotu z domu w zgłoszonym terminie lub po weekendzie (np. 

choroba, zdarzenie losowe). 

17) Przestrzegania zasad bhp i przepisów p. pożarowych ze szczególnym 

uwzględnieniem zakazu używania i posiadania w pokojach: 

a) żelazek, 

b) tosterów, 

c) telewizorów, 

d) lodówek turystycznych, 

e) kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia 

f) posiadania i przetrzymywania materiałów łatwopalnych, 

g) używania kuchenek, grzałek, grzejników oraz samowolnego ich podłą-
czania poza wyznaczonymi do tego miejscami, 

h) picia alkoholu, 

i) palenia papierosów. 

18) Bycia współodpowiedzialnym za mienie społeczne: 

a) zgłaszania niezwłocznie Kierownikowi Internatu lub wychowawcom 

wszelkich spostrzeżonych uszkodzeń, awarii, przejawów wandalizmu 

itp., 

b) pomagania w wykrywaniu tych, którzy celowo lub bezmyślnie niszczą 
mienie Internatu. 

19) Ponoszenia odpowiedzialności materialnej, indywidualnie bądź zbioro-

wo za zniszczone mienie Internatu: 

a) wychowanek odpowiada materialnie za mienie swojego pokoju. 
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20) Przestrzegania wszystkich bieżących zarządzeń i poleceń wydanych 

przez Kierownika i Wychowawców Internatu, a nie ujętych w niniejszym 

regulaminie. 

 

 

 

9. Wychowankom zabrania się 
 

§ 41 
Wychowankom zabrania się 

1) Wnoszenia, posiadania, wytwarzania, spożywania i przebywania pod 

wpływem alkoholu; palenia papierosów; zażywania, posiadania i przeby-

wania pod wpływem narkotyków i środków odurzających, jak też zaży-

wania leków bez wskazań lekarza. 

2) Posiadania i używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców 

przedmiotów i urządzeń np. petard, dużych noży, pałek, broni itp. 

3) Manipulowania przy skrzynkach i urządzeniach elektrycznych, urządze-

niach wodno – kanalizacyjnych. 

4) Samowolnego zmieniania zamieszkania, przenoszenia mebli i sprzętu w 

Internacie. 

5) Zsuwania łóżek w pokojach. 

6) Niszczenia mienia Internatu, przyklejania na ścianach, meblach i sprzę-
tach obrazków, plakatów, rycin, fotografii itp., wbijania gwoździ, wierce-

nia w ścianach, wieszania półek itp. 

7) Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki Internatu. 

8) Siadania na parapetach i wychylania się z okien. 

9) Wprowadzania do Internatu oraz posiadania wszelkich zwierząt. 
10) Wprowadzania do Internatu osób postronnych bez wiedzy i zgody wy-

chowawcy. 

11) Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych. 

12) Pozostawiania pokoi mieszkalnych niezamkniętych, gdy nikt w nich nie 

przebywa, wchodzenia do pokoju mieszkalnego pod nieobecność zakwa-

terowanych w danym pokoju. 

13) Używania rzeczy współmieszkańca bez jego zgody i wiedzy. 

14) Przywłaszczania cudzej własności. 

15) Znęcania się fizycznego lub psychicznego nad współmieszkańcami. 

16) Uprawiania gier hazardowych. 

17) Zamykania się w pokojach mieszkalnych. 
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10. Wyróżnienia i nagrody 
 

§ 42 
Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu Internatu, przykładne zachowanie 

i dobre wyniki w nauce wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody: 

1) Pochwałę wychowawcy grupy udzieloną wobec wychowanków z wpisem 

do arkusza spostrzeżeń. 
2) Pochwałę lub wyróżnienie Kierownika Internatu udzielone indywidualnie 

lub wobec wychowanków. 

3) List pochwalny do rodziców. 

4) Dyplom uznania. 

5) Nagrodę rzeczową. 
 

 

11. Kary 
 

§ 43 
Za naruszenie zasad współżycia w Internacie, nieprzestrzeganie regulaminu i nie 

wywiązywanie się z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące ka-

ry: 

1) Indywidualne upomnienie od wychowawcy. 

2) Powiadomienie rodziców/ opiekunów. 

3) Rozmowa ostrzegawcza z Kierownikiem Internatu. 

4) Nagana ustna Kierownika z ostrzeżeniem wydalenia z Internatu udzielona 

w obecności wychowawcy grupy z jednoczesnym powiadomieniem ro-

dziców. 

5) Podpisanie kontraktu. 

6) Powiadomienie szkoły wychowanka. 

7) Zawieszenie w prawach mieszkańca Internatu z pisemnym poinformowa-

niem Dyrektora Szkoły. 

8) Skreślenie z listy mieszkańców Internatu. 

 
§ 44 

Skreślenie z listy mieszkańców Internatu może nastąpić za nagminne naruszanie 

i nie przestrzeganie regulaminu Internatu oraz zachowania sprzeczne z ogólnie 

przyjętymi normami, a w szczególności za: 

1) Posiadanie, spożywanie bądź przebywania na terenie Internatu pod wpły-

wem alkoholu, środków odurzających i narkotyków. 

2) Przemycanie i rozprowadzanie narkotyków, alkoholu i papierosów na te-

renie Internatu i poza nim. 

3) Udowodnione kradzieże. 
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4) Znęcanie się psychiczne bądź fizyczne nad innymi wychowankami, wy-

muszanie okupu lub inne chuligańskie zachowania wobec kolegów i kole-

żanek. 

5) Rozpowszechnianie treści pornograficznych na terenie Internatu. 

6) Za przebywanie w pokojach płci odmiennej (chłopcy u dziewcząt i od-

wrotnie). 

7) Wulgarne odnoszenie się do wychowawców, pracowników Szkoły i In-

ternatu oraz koleżanek i kolegów. 

8) Szczególnie rażące zaniedbania dotyczące higieny i estetyki pokoju 

mieszkalnego. 

9) Umyślne uszkodzenie, zniszczenie mienia Internatu i Szkoły. 

 

§ 45 
Odwołanie od nałożonych kar wychowanek może wnosić do Kierownika Inter-

natu oraz Dyrektora Szkoły. 

 

§ 46 
Decyzję o usunięciu wychowanka z Internatu na wniosek Kierownika Internatu 

podejmuje Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną. 
 

§ 47 
Odwołanie od decyzji o usunięciu wychowanka z Internatu można wnosić do 

Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu z listy 

mieszkańców. 

 

 

Iłowo - Osada 26.08.2019r. 
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(ZAŁĄCZNIK nr 1) 

 

 

ROZKŁAD DNIA 

0630                                          Pobudka 

0630 – 0700                Śniadanie 

0700 – 0740                     Sprzątanie pokoi i toaleta poranna 

0740 – 1400              Nauka w szkole 

1400 – 1500               Obiad 

1500 – 1700                             Nauka własna 

1700 – 1900               Czas wolny 

1900 – 2000               Kolacja 

2000 – 2100              Zajęcia świetlicowe 

2100 – 2200              Toaleta wieczorna 

2200 – 0600               Cisza nocna 

 

 

 

 

 

 


