REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. W. ZAMOYSKICH
W ROKIETNICY

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internat jest placówką przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki dla
rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za
funkcjonowanie placówki.

§2
CELE I ZADANIA INTERNATU
1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie
opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stworzenia optymalnych warunków
do rozwoju zamiłowań zainteresowań i uzdolnień.
2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę w realizacji procesów wychowawczych
w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez wychowawców jest dążenie do pełnego
usamodzielnienia

wychowanków

i

przygotowanie

ich

do

dorosłego

życia

z

uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej
aktywności.
4. Do zadań internatu w szczególności należy:
1) zapewnienie wychowankom zakwaterowania za odpłatnością w kwocie
określonej przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
1) zapewnienie właściwych warunków sanitarno- higienicznych,
2) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień

3) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie własnych
imprez kulturalnych, sportowych,
4) upowszechnienie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan
zdrowia,
5) wdrażanie

do

samodzielnego

wykonywania

różnych

prac

porządkowo-

gospodarczych,
6) rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej,
7) internat przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczeństwa i w przyszłej
rodzinie.

§3
NABYCIE MIEJSCA W INTERNACIE
1. Wychowanek ubiegający się o miejsce w internacie zobowiązany jest złożyć komplet
dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie wyznaczonym przez Dyrektora
szkoły,
2. Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności mieszkający w poprzednim
roku szkolnym,
3. Uczniowie, którzy nagannym zachowaniem nie zasłużyli na miejsce w internacie,
w następnym roku szkolnym na wniosek wychowawcy zaopiniowany pozytywnie
przez Radę Wychowawców mogą zostać przyjęci warunkowo,
4. Wysokość opłaty za korzystanie z miejsca w internacie ustala Dyrektor
w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
5. Dyrektor szkoły może zwolnić rodziców, albo pełnoletniego ucznia z całości
lub części opłat za zakwaterowanie w Internacie w przypadku szczególnie trudnej
sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach
losowych,
6. Opłaty za zakwaterowanie uiszcza się przelewem na konto wskazane na stronie
J i W. Zamoyskich w Rokietnicy do dnia 20-go następnego miesiąca,
7. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach na podstawie złożonego pisma Dyrektor

szkoły może przedłużyć termin płatności,
8. Od nieterminowych wpłat z tytułu zakwaterowania naliczane się odsetki,
9. Zaległości w opłatach, o których mowa w punkcie 6, powyżej jednego miesiąca,
mogą skutkować utratą miejsca w Internacie.

§4
ORGANIZACJA INTERNATU
1. Internat sprawuje całodobową opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć
dydaktycznych od niedzieli do piątku.
2. Mieszkańcami internatu jest młodzież Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława
Zamoyskich w Rokietnicy.
3. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca.
4. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy
opracowany przez wychowawców i zatwierdzony przez dyrektora zespołu.
5.

Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu
i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku
i rozrywki.

6. Wychowawca internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie pokoi do
zakwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc noclegowych
zorganizowanym grupom bądź w innych uzasadnionych przypadkach.
7. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków
i pieniądze nie pozostawione w depozycie.
8. Wewnętrzne życie internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok
szkolny przez wychowawców i zatwierdzone przez dyrektora zespołu.
9. Osoby odpowiedzialne za internat są uprawnione do wejścia do pokoju wychowanka
podczas jego nieobecności w celu przeprowadzenia koniecznych napraw
oraz ze względów bezpieczeństwa.
§5
WYCHOWANKOWIE

1. Prawa wychowanków mieszkających w internacie:
1) korzystania ze środków audiowizualnych według własnego wyboru w czasie określonym
rozkładem dnia (po godz. 22.00 za zgodą wychowawcy),
2) warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z porządku dnia, w czasie
nauki własnej obowiązuje cisza, nieprzyjmowanie gości,
3) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie
oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach kulturalnych, sportowych,
4) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie, oraz do opieki
wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed formami przemocy
psychicznej i fizycznej oraz poszanowania jego godności,
5) przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu w wyznaczony dzień
do godz. 16.00 po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcami przy przestrzeganiu
ustalonych przepisów porządkowych,
6) opuszczania internatu w czasie wolnym tj. do godz. 16.00 po uprzednim uzgodnieniu
z wychowawcą i wpisaniu do zeszytu wyjść.
2. Obowiązki wychowanków mieszkających w internacie:
1) wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
2) przestrzegać rozkładu dnia w internacie, a przede wszystkim:
a) godzin ciszy nocnej od 22.00 do 6.00
b) powrotu do internatu w niedziele i pozostałe dni najpóźniej do godziny 21.00
c) godziny opuszczania internatu: 7.00-8.00
d) przebywania w swoim pokoju od godziny 21.00
e)

przestrzeganie czasu na naukę własną od godz.16.30- 18.30

3) systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne (wychowanek nie może
przebywać w internacie w czasie jego zajęć edukacyjnych; wyjątek stanowi choroba
ucznia),
4) warunkiem nieobecności na zajęciach lekcyjnych oraz warunkiem wyjazdu jest
informacja od rodzica (opiekuna prawnego) przesłana na adres mailowy internatu:
internat@zsrokietnica.edu.pl

lub adnotacja w dzienniczku zwolnień

5) dbać o sprzęt i urządzenia internackie, a za zawinione zniszczenia ponieść
odpowiedzialność materialną,
6) uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska,
7) pełnić rzetelne dyżury porządkowe; w trosce o zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych
i higienicznych warunków, wychowawca w obecności innego wychowawcy ma prawo
dokonać przeglądu zawartości szafek, szaf i innych przedmiotów znajdujących się
w pokoju, a także zabezpieczyć przedmioty i substancje, których posiadanie jest
zabronione

w

świetle

postanowień

Regulaminu

placówki

lub

powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.
8) podporządkować się poleceniom wychowawców,
9) poinformować wychowawcę o przypadku dłuższego pobytu w domu (choroba, inne
przyczyny),
10) odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców,
a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów,
11) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu,
12) oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę,
13) pozostawiać klucz od pokoju w internacie,
14) zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a szczególności
wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna
i drzwi,
15) przygotować i opuścić pokój na weekend w razie konieczności zakwaterowania innych
osób.
3. Na terenie internatu, jak i poza nim obowiązuje szczególny zakaz:
1)

wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i palenia papierosów oraz innych
wyrobów tytoniowych , e-papierosów, tabaki; znalezione wyroby ulegają
zabezpieczeniu,
a następnie komisyjnemu zniszczeniu,

2)

wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i picia alkoholu,

3)

przebywania na terenie placówki w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub użycie środków odurzających , substancji psychotropowych, wziewnych

lub substancji podobnie działających,
4)

wnoszenia, posiadania, przyjmowania oraz rozprowadzania jakichkolwiek
środków odurzających, środków psychotropowych oraz środków dopingujących
(np. środki anaboliczne, dopalacze, itp.), a także wszelkich substancji o podobnym
działaniu,

5)

wnoszenia, posiadania, przechowywania wszelkich narzędzi, przedmiotów
niebezpiecznych,

6)

dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących,

7)

posiadania jakichkolwiek zwierząt,

8)

posiadania,

przechowywania

w

pokojach

różnego

rodzaju

substancji

niebezpiecznych, w tym odczynników chemicznych itp.,
9)

fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców
i pracowników internatu; nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań
z wychowawcami na telefony komórkowe lub inne urządzenia służące
do rejestracji dźwięku i obrazu oraz umieszczania takich zdjęć na stronach
internetowych,

10) kradzieży lub przywłaszczania rzeczy innych wychowanków lub pracowników
placówki,
11) niszczenia mienia Internatu,
12) zamykania się na klucz w pokojach.

§6
NAGRODY I KARY
1. Mieszkaniec internatu wyróżniający się swoją postawą może otrzymać wyróżnienie
lub nagrody takie jak:
1) indywidualna pochwała ustna wychowawcy,
2) list pochwalny do rodziców,
3) pochwała dyrektora zespołu wobec młodzieży.
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu, zasad współżycia, nie wypełnianie podstawowych

obowiązków oraz inne uchybienia mieszkaniec internatu może być ukarany:
1) wykonaniem prac na rzecz internatu wyznaczonych przez Kierownika placówki
po uzgodnieniu z Dyrektorem,
2) ustnym upomnieniem lub naganą wychowawcy lub ujemnymi punktami w dzienniku
Vulcan,
3) zawiadomieniem rodziców i wychowawcy klasy,
4) usunięciem z internatu decyzją dyrektora.
3. Internat ma obowiązek powiadomienia rodziców / prawnych opiekunów o zastosowaniu kary.
4. Przewinienia polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad współżycia społecznego
w internacie tj.:
1) wybryki chuligańskie (pobicie kolegi, koleżanki, wymuszanie),
2) używanie przemocy psychicznej wobec współmieszkańców,
3) kradzież na szkodę koleżanki, kolegi, wychowawcy lub internatu,
4) podważanie dobrego imienia placówki na zewnątrz przez czyny o znamionach
chuligaństwa,
5) posiadanie, wnoszenie i spożywanie alkoholu,
6) przebywanie w internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
7) wnoszenie, rozprowadzanie, zażywanie oraz posiadanie narkotyków i innych środków
odurzających,
8) samowolne opuszczanie internatu (ucieczki), dewastacja mienia internatu mającego
znamiona wandalizmu,
9) lekceważenie obowiązku szkolnego (duża liczba godzin nieusprawiedliwionych, wagary)
10) notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanka określonych
w niniejszym regulaminie bądź powodem natychmiastowego usunięcia z internatu.

§7
INNE ZAKAZY I NAKAZY
1. Młodzieży zamieszkałej w internacie zabrania się:
1) samowolnego przenoszenia sprzętu, mienia internatu do innych pomieszczeń,
2) przywłaszczanie sobie mienia współmieszkańców oraz własności internatu,

3) zamykania pokoi na klucz gdy przebywają w nich współmieszkańcy,
4) zakłócania ciszy podczas ustalonej regulaminem nauki własnej oraz ciszy nocnej,
5) wprowadzanie do pokoi osób postronnych bez wiedzy i zgody wychowawcy,
6) samowolnego opuszczania internatu bez wiedzy i zgody wychowawcy,
7) siadania na parapetach i wychylania sie przez okna,
8) używania wulgarnego słownictwa
9) samowolnego mocowania dekoracji na ścianach,
10) samowolnego zmieniania miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli,
11wchodzenia chłopców do pokoi dziewcząt po godzinie 20.00,
12) wchodzenia dziewcząt do pokoi chłopców po godzinie 20.00.

§8
PRACOWNICY INTERNATU
1. W internacie zatrudnieni są:
1) pracownicy pedagogiczni czyli wychowawcy,
2) pracownicy obsługi.
2. Obowiązki pracowników pedagogicznych i obsługi określają odpowiednio:
Karta Nauczyciela, regulamin pracy oraz szczegółowy zakres czynności
i obowiązków.
§9
DOKUMENTACJA INTERNATU
1. Roczny plan pracy internatu.
2. Dziennik zajęć wychowawczych.
3. Książka meldunkowa wychowanków.
4. Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków.
5. Zeszyt wizyt w Internacie.
6. Plan dyżurów wychowawców.
7. Karta wychowanka Internatu
8. Zeszyt dyżurów nocnych.

