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Podstawy prawne opracowania Regulaminu Internatu 

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi: 

1. Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz. 59) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

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

3. Karta Nauczyciela  

4. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Zespołu Szkół  

nr 1 w Kozienicach, przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół  nr 1 pobierających 

naukę poza miejscem stałego zamieszkania oraz w miarę posiadania wolnych miejsc 

dla uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych znajdujących się 

na terenie Kozienic. 

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

wychowawczy i profilaktyczny oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone 

w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej Internatu. 

3. Internat jest placówką koedukacyjną. 

4. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami 

wychowanków oraz wychowankami poprzez ich przedstawicieli (Młodzieżową Radę 

Internatu). 

5. Prawa i obowiązki wychowanka oraz nagrody i kary regulaminowe szczegółowo 

określa  Wewnętrzny Regulamin Internatu 

6. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia 

zawarte w Statucie Szkoły.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. 

 

§2 

Cele i zadania internatu 

 

1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie 

opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny.  

2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizacje procesów wychowawczych 

w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.  

3. Do zadań internatu w szczególności należy: 

a. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania, 
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b. Zapewnienie wychowankom całodziennego, odpłatnego wyżywienia 

a) wysokość stawki żywieniowej jest zmienna i dostosowana każdorazowo do 

cen surowców. 

c. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań 

i uzdolnień,  

d. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych, 

e. Stworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie 

kulturalnej rozrywki, 

f. Wdrożenie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-

gospodarczych i samoobsługowych, 

g. Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej oraz dbałości o własny 

stan zdrowia, 

h. Kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad 

moralnych, 

i. Wyrabianie zaradności życiowej, rozwój samodzielności i samorządności, 

j. Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców 

W przypadku dolegliwości zdrowotnych wychowawca informuje 

rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji i w zależności od potrzeby kieruje 

wychowanka do lekarza/odpowiedzialność za zapewnienie opieki spoczywa 

na rodzicu/opiekunie/ bądż wzywa pogotowie. 

k. Internat kształtuje wśród wychowanków postawę wzajemnego zrozumienia, 

życzliwości, tolerancji i odpowiedzialności, 

l. Internat kształtuje prawidłowy stosunek do przyrody i tradycji narodowych. 

4. Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie 

spraw dotyczących 

a. Postępów w nauce. 

b. Problemów wychowawczych i opiekuńczych. 

c. Problemów materialnych i organizacyjnych internatu. 

5. Rodzice/ opiekunowie przyjętych do internatu wychowanków zobowiązani są do 

wypełnienia pełnej dokumentacji internatowej tj. informacji o stanie zdrowia 

dziecka, przyjmowanych lekach, potwierdzenia znajomości Regulaminu Internatu, 

oświadczenia zgody na wyjścia dziecka w czasie wolnym, zgody na wykonanie testu 

alkomatem, pisemnej lub potwierdzonej telefonicznie zgody na wyjazd dziecka do 

domu w ciągu tygodnia / jeśli jest planowana wcześniej/ lub w sytuacjach nagłych 

i każdorazowo potwierdzenie telefoniczne, iż dziecko dotarło do domu. /Zał. Nr 4 / 

6. Rodzice/opiekunowie mogą odwiedzać swoje dzieci w internacie 
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§3 

Warunki przyjęcia do internatu  

 

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń uczęszczający do szkoły 

ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Kozienic. 

2. Kandydaci do internatu składają podanie na ustalonym przez internat druku. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż ilość miejsc, przyjęcia dokonuje się 

biorąc pod uwagę: 

a. Odległość od miejsca zamieszkania. 

b. Sytuację życiową i materialną.  

c. Udogodnienia komunikacyjne. 

d. Ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia Gimnazjum/Szkoły 

Podstawowej. 

4. Prawo zamieszkania w internacie mają w pierwszej kolejności: 

a. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich. 

b. Wychowankowie dotychczas mieszkający, pod warunkiem, że: 

- nie zalegali z opłatami, 

- przestrzegali obowiązującego Regulaminu, 

- sumiennie wywiązywali się ze swoich obowiązków szkolnych oraz działań 

podejmowanych na rzecz społeczności internatu  

c. Sieroty i półsieroty 

d. Uczniowie pozostałych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  

Powiatu Kozienice  

5. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Rada Wychowawcza, której 

przewodniczy Kierownik internatu. 

6. Wychowanek, który został przyjęty do Internatu warunkowo, a jego zachowanie nie 

uległo znaczącej poprawie może zostać usunięty z pominięciem gradacji kar oraz 

może stracić prawo do ubiegania się o miejsce w internacie w kolejnych latach. 

 

§4 

Organizacja pracy w internacie 

 

1. Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od niedzieli 

godz. 20.00/ przyjazdy/ do piątku godz. 16.30), 

2. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą 

wychowawczą wynosi 49 godzin zegarowych. 

3. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Przy podziale 

uwzględnia się wiek, płeć, klasę i szkołę. Liczebność grupy może wynosić od 30-35 

osób. 

4.  Podziału wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje Kierownik internatu 

w porozumieniu z wychowawcami grup,  
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5. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca lub wychowawcy grup 

zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

6. Internat sprawuje opiekę wychowawczą przez 24 godziny na dobę. Wychowawca 

sprawuje opiekę nad wychowankami Internatu również w godzinach nocnych, 

w ramach pełnionego przez siebie dyżuru nocnego. Do realizacji opieki 

wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany każdy pracownik 

pedagogiczny zatrudniony w placówce. Dyżur nocny trwa od godz. 22.00 do godz. 

6.00.  

 

7. Internat prowadzi następującą dokumentację: 

a. Roczny Plan Pracy Internatu 

b. Program Profilaktyczno-Wychowawczy Internatu /Zał. Nr 6/ 

c. Procedury postępowania dotyczące działań zapewniających bezpieczeństwo 

młodzieży mieszkającej w Internacie /Zał. Nr 7/ 

d. Dziennik zajęć grup wychowawczych 

e. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą 

f. Roczny plan pracy Młodzieżowej Rady Internatu i plany pracy działających przy 

niej sekcji 

g. Zeszyt dyżurów nocnych wychowawców 

h. Zeszyt wyjazdów wychowanków 

i. Zeszyt przyjazdów wychowanków 

j. Zeszyt wyjść wychowanków w czasie wolnym 

k. Zeszyt spostrzeżeń, kontaktów, obecności, uwag dotyczących wychowanków 

mieszkających w internacie 

l. Plan dyżurów personelu pedagogicznego  

m. Książka  protokołów Rady Wychowawczej Internatu 

n. Książka  ewidencji wychowanków 

o. Książka meldunkowa wychowanków 

 

8. Internat organizuje żywienie: 

a. Wychowanków Internatu według norm żywieniowych i stawek finansowych 

ustalonych dla internatu. 

b. Kucharki i pomocy kuchennych finansowane ze środków budżetowych 

w kwocie odpowiadającej wartości surowców. 

c. Nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Nr 1 na takich samych zasadach jak dla 

wychowanków Internatu. 

d. Pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 1, którzy oprócz wartości 

surowców ponoszą koszty podatku VAT w wysokości 8%/Ustawa z 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług- Dz.U.z 2016r. poz.710 ze zm./ 
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9. Odpłatność za internat/wpłaty za wyżywienie i opłata za zakwaterowanie na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania/ jest wymagana do 20-go dnia każdego 

miesiąca i stanowi warunek pobytu w internacie. 

10. Miesięczna opłata za wyżywienie będąca iloczynem ilości dni zajęć szkolnych 

i dziennej stawki wyżywienia jest ogłaszana przez Kierownika Internatu 

w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły i Organem Prowadzącym. 

11. Zmniejsza się odpłatność za co najmniej dwa dni z tytułu pobytu wychowanka poza 

internatem pod warunkiem zgłoszenia przynajmniej dzień wcześniej: 

a. Przez rodzica lub opiekuna rezygnacji z zamieszkania wychowanka 

w Internacie, 

b. Usprawiedliwionej absencji w zajęciach szkolnych potwierdzonej przez lekarza 

i uzyskania zgody na wyjazd do domu od wychowawcy Internatu po 

uzgodnieniu z rodzicem/opiekunem wychowanka. 

12. Rozliczenie niewykorzystanych płatności za wyżywienie odbędzie się w        

             następnym okresie rozliczeniowym. 

13. Wysokość opłaty za zakwaterowanie jest ustalana w porozumieniu z Młodzieżową 

Radą Internatu i w przypadku zmiany wysokości opłaty każdorazowo załączana 

w aneksie do Regulaminu Wewnętrznego Internatu. 

 

§5 

Pracownicy internatu 

1. Internat zatrudnia: 

a. Pracowników pedagogicznych: Kierownika internatu i wychowawców 

internatu, 

b. Pracowników administracji i obsługi, 

2. Pracownicy pedagogiczni internatu są członkami Rady Wychowawczej Internatu oraz 

Rady Pedagogicznej Szkoły, 

3. Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają 

odpowiednio: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz szczegółowy zakres czynności 

i obowiązków. 

 

 

§6  

Rada Wychowawcza Internatu 

 

1. Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do: 

a. Opracowania planu pracy Internatu. 

b. Oceniania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i gospodarczych 

internatu. 

c. Rozwiązywania problemów wychowawczych i podejmowania decyzji. 

2. W skład Rady Wychowawczej Internatu wchodzi Kierownik i wychowawcy Internatu.  
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3. Kierownik internatu jest przewodniczącym Rady Wychowawczej. 

4. Do zadań Rady Wychowawczej należy w szczególności:  

a. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-

wychowawczej. 

b. Opracowanie planu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu. 

c. Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej 

i gospodarczej internatu, ustalenie wniosków na przyszłość. 

d. Podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar 

wychowankom. 

e. Organizowanie samokształcenia wychowanków. 

5. Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 

§7 

Zadania Wychowawcy internatu  

 

1. Wychowawca internatu odpowiada za powierzoną grupę wychowanków. 

2. Organizuje pracę wychowawczą w grupie w oparciu o plan opiekuńczo- 

wychowawczy internatu i program profilaktyczno-wychowawczy. 

3. Stara się poznać każdego wychowanka poprzez obserwację jego zachowania 

i postępowania w czasie pobytu w internacie. 

4. Tworzy warunki do rozwoju uczniów. 

5. Zwraca uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. 

6. Sprawuje opiekę nad wychowankami w czasie dyżuru nocnego wg zakresu 

obowiązków wychowawcy pełniącego dyżur nocny . 

7. Rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami 

a społecznością internacką oraz zwalcza przejawy patologii społecznej.  

8. Współdziała z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, placówkami 

wspierającymi wychowanie i rozwój uczniów. 

9. Koordynuje działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami 

mającymi trudności. 

10. Wspiera swoja postawą i działaniem rozwój wychowanków,  ich zdolności 

i zainteresowania. 

11. Kieruje pracami społeczno-użytecznymi  / dyżury młodzieży w stołówce, sprzątanie 

terenu wokół internatu/. 

12. Organizuje czas wolny wychowanków i czuwa nad prawidłowym  przebiegiem imprez 

okolicznościowych czy zajęć. 

13. Systematycznie prowadzi dokumentację. 

14. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogaca własny 

warsztat pracy. 
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§8 

Samorząd w internacie 

 

1. Wychowankowie internatu tworzą samorząd, podstawowym ogniwem w internacie 

jest grupa wychowawcza. 

2. Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie zarząd grupy, zwany dalej 

samorządem grupy, w skład którego wchodzą: grupowy i zastępca. 

3. Samorząd grupy wybierany jest w wyborach jawnych, bezpośrednich na początku 

każdego roku szkolnego (na okres jednego roku). 

4. Do zadań samorządu grupy, realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą należy 

w szczególności: 

a. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania 

i pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

b. Dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy. 

c. Koordynowanie prac wykonywanych przez mieszkańców grupy, ocena ich 

pracy przez grupę. 

d. Regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie 

o wyróżnienia i nagrody. 

e. Organizowanie imprez dla grupy i dla wszystkich mieszkańców internatu 

w ramach czasu wolnego. 

f. Reprezentowanie opinii członków grup wobec zarządu Młodzieżowej Rady 

Internatu, wychowawcy grupy oraz Kierownika Internatu. 

 

 

§9 

Młodzieżowa Rada Internatu 

 

1. Ogół mieszkańców na terenie internatu i poza nim reprezentuje zarząd samorządu 

internatu, zwany dalej Młodzieżową Radą Internatu (w skrócie  MRI).  

2. MRI wybierana jest na początku każdego roku szkolnego na okres jednego roku. 

3. Skład MRI wybierany jest w wyborach tajnych przez wszystkich mieszkańców 

internatu. Zasady wybierania organów MRI określa Ordynacja Wyborcza. /Zał. Nr 5/.  

4. MRI składa się z Zarządu MRI i przedstawicieli poszczególnych grup. Pracami MRI 

kieruje 4-osobowy Zarząd – przewodniczący MRI, jego zastępca, skarbnik i sekretarz. 

Przy MRI działają sekcje: kulturalno-oświatowa, higieniczno-sanitarna, gospodarcza 

i naukowa. 

5. Zasady działania MRI  realizuje się w oparciu o roczny plan pracy MRI. 

6. Opiekę nad MRI sprawuje wychowawca wybrany przez młodzież. 

7.  Do zadań MRI należy: 

a. Występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz 

internatu. 
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b. Zgłaszanie postulatów i wniosków do Kierownika Internatu oraz Dyrekcji 

Szkoły w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej 

internatu. 

c. Organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólno internackim. 

d. Poręczenie za kolegów, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym 

funkcjonowaniem zasad współżycia w internacie. 

8. MRI konsultuje i uzgadnia program swej działalności z opiekunem. 

 

§10 

Prawa wychowanka internatu 

 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Zakwaterowania w pomieszczeniach mieszkalnych. 

2. Odpłatnego całodziennego wyżywienia. 

3. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych służących do nauki 

własnej, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

4. Wypoczynku i uczestniczenia w zajęciach organizowanych w internacie w ramach 

czasu wolnego. 

5. Uczestniczenia – w porozumieniu z wychowawcą i za zgodą rodziców – w zajęciach 

sportowych, artystycznych organizowanych poza internatem i szkołą. 

6. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz 

we wszystkich sprawach dotyczących nauki i życia w internacie. 

7. Przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu – za wiedzą i zgodą 

wychowawcy w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. 

8. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych 

internatu. 

9. Wyjść i wyjazdów z internatu po dopełnieniu obowiązkowych formalności zawartych 

w Wewnętrznym Regulaminie Internatu. 

10. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do użytku 

wychowanków internatu. 

11. Dodatkowej nauki po godz.22.00 za zgodą wychowawcy dyżurującego w nocy. 

12. Udziału w pracach sekcji działających na terenie internatu. 

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

 

 

 

§11 

Obowiązki wychowanka internatu 

 

1. Przestrzeganie Wewnętrznego Regulaminu Internatu /Zał. Nr 1/. 

2. Wychowanek ma obowiązek: 
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a. systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 

b. przestrzegać postanowienia przepisów: porządkowych, bezpieczeństwa, 

higieny i przeciwpożarowych oraz stosować się do     ramowego porządku 

i rozkładu dnia./ Zał. Nr 2/ 

c. wykorzystać w pełni czas  i warunki do systematycznej nauki. /Zał. Nr 3/  

d. rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych  w jadalni i na terenie internatu 

oraz uczestniczenia w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska. 

Przed wyjściem do szkoły należy pozostawić w pokoju należyty porządek. 

e. poszanowania powierzonego sprzętu w pokojach i w pomieszczeniach 

ogólnych, a w przypadku jego zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź 

wymiany. Wartość szkody określana jest według cen rynkowych 

obowiązujących w dniu wydania decyzji obciążającej. Termin i sposób 

naprawienia szkody określa Kierownik Internatu, 

f. przestrzegać  zasady kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, 

wychowawców i innych pracowników internatu. 

g. przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej. 

h. podporządkowania się poleceniom wychowawców i Kierownika Internatu. 

i. zgłaszania Kierownikowi Internatu bądź wychowawcy zauważone przypadki 

kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodno-

kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu 

ogółu. 

j. dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, a także informowania 

wychowawcy o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy 

zwolnieniu lekarskim, 

k. spożywać posiłki w stołówce, 

l. regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie (do 

20-ego dnia każdego miesiąca), 

m. oszczędzać energię elektryczną i wodę, 

n. zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty do internatu, 

o. przestrzegać w internacie zakazu: palenia papierosów, picia alkoholu, 

używania narkotyków, 

p. zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności 

wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć 

drzwi i okna. 

q. opuścić i przygotować pokój na sobotę i niedzielę w celu zakwaterowania 

innych osób. 

r. respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz niniejszy 

Regulamin, a także zarządzenia wewnętrzne i zarządzenia Dyrektora Szkoły, 

Kierownika Internatu niezapisane w regulaminie szczegółowo.  



Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach  Regulamin Internatu 

 

11 
 

s. Prawa i obowiązki oraz zakazy dotyczące pobytu wychowanka w internacie 

podczas nauki zawarte są szczegółowo w Wewnętrznym Regulaminie 

Internatu. 

 

§12 

Wyróżnienia i nagrody 

 

Za wzorową i przykładną postawę oraz wzorowe zachowanie i bezinteresowną pomoc 

koleżeńską wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1. Pochwałę ustną od wychowawcy grupy (udzielenie ustne w rozmowie 

indywidualnej lub na zabraniu grupy). 

2. Pochwałę wychowawcy grupy lub kierownika internatu wobec 

wychowanków na zebraniu mieszkańców internatu. 

3. Wyróżnienie dyplomem lub nagrodą rzeczową 

4. List pochwalny do rodziców/opiekunów. 

 

§13 

Kary  

1. Kara może być udzielona za: 

a. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie Regulaminu internatu. 

b. Nie wypełnianie podstawowych obowiązków wychowanka internatu. 

c. Nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy i zarządzeń Kierownika Internatu. 

 

2. Kara  może być udzielona w następującej formie, w zależności od stopnia  

przewinienia: 

a. Upomnienie ustne od wychowawcy grupy (udzielenie ustne w rozmowie 

indywidualnej lub na zebraniu grupy). 

b. Upomnienie ustne przez Kierownika Internatu. 

c. Naganę z odnotowaniem w dokumentacji wychowanka. 

d. Nagana i czasowe wydalenie wychowanka z internatu. 

e. Powiadomienie rodziców i wychowawcę klasy o nagannym zachowaniu 

wychowanka. 

f. Usunięcie z internatu na pewien okres lub na stałe w zależności od stopnia 

szkodliwości przewinienia, 

g. Gradacja kar nie musi być zachowana 

 

3. Przewinienia polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad społecznego 

współżycia w internacie tj.  

a. Wybryki chuligańskie (pobicie koleżanki, kolegi, wymuszenia). 

b. Używanie przemocy psychicznej wobec współmieszkańców. 

c. Kradzież na szkodę koleżanki, kolegi, wychowawcy lub internatu. 
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d. Posiadanie, wnoszenie i spożywanie alkoholu. 

e. Przebywanie w internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

narkotyków. 

f. Wnoszenie, rozprowadzanie, zażywanie oraz posiadanie narkotyków i innych 

środków odurzających. 

g. Dewastację mienia internatu mającego znamiona wandalizmu. 

- będą powodem natychmiastowego usunięcia z internatu.   

  

4. Kara usunięcia wychowanka z internatu może być zastosowana również w przypadku, 

kiedy wychowawcy wykorzystali wszystkie dostępne możliwości oddziaływań 

wychowawczych, a wychowanek nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w społeczności 

internackiej tj.: 

a. nie reaguje na prośby wychowawców, 

b. ma lekceważący stosunek do obowiązków i notorycznie uchyla się od nich 

korzystając z pracy innych, 

c. nie wykazuje chęci poprawy,  

5. Osoby usunięte z internatu nie mają możliwości ponownego ubiegania się 

o uzyskanie miejsca w internacie, 

6. Jeżeli podczas pobytu warunkowego (w czasie trwania nałożonej kary) nie nastąpi 

wyraźna poprawa w zachowaniu albo nastąpi kolejne złamanie zasad Regulaminu, 

spowoduje to usunięcie z internatu bez możliwości odwołania, 

7. Decyzję o usunięciu z internatu podejmuje Kierownik Internatu wraz z Radą 

Wychowawczą Internatu z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych. 

8. W szczególnych przypadkach za zgodą Rady Wychowawczej internatu przyjęcie do 

Internatu lub dalszy pobyt w placówce może nastąpić na warunkach kontraktu, czyli 

umowy między podopiecznym, rodzicami i wychowawcami. 

9. O wszystkich uwagach negatywnych i pozytywnych dotyczących wychowanka 

informowani są rodzice.  

10.  Wychowanek ma prawo  odwołania się od decyzji o usunięciu z internatu do 

Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia poinformowania o karze. 

 

§14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przypadki nie objęte Regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie, ale w oparciu 

o niniejszy dokument. 

2. Niniejszy regulamin został opracowany i przyjęty przez Radę Wychowawczą Internatu 

oraz Młodzieżową Radę Internatu.  


