REGULAMIN INTERNATU
przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Pińczowie
§1
Postanowienia ogólne.
1.

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, koedukacyjną, zapewniającą
optymalne warunki do nauki i zamieszkania młodzieży gimnazjalnej oraz
ponadgimnazjalnej.

2.

Przyjęcie uczestnika do Internatu następuje po złożeniu podania i oświadczenia
o przestrzeganiu regulaminu Internatu oraz wnoszeniu stosownych opłat za pobyt.
Wychowankowie przyjmowani są do Internatu przez Dyrektora Szkoły, Kierownika
Internatu lub osobę przez niego wyznaczoną.

3.

Warunkiem umożliwiającym realizację celów i zadań stojących przed Internatem jest
współdziałanie wszystkich wychowanków, wychowawców i personelu obsługowego,
rzetelne wykonywanie ciążących na każdym obowiązków i prawidłowe wykorzystanie
przysługujących uprawnień.

4.

Rodzice / prawni opiekunowie wychowanków uczestniczą w tworzeniu programu
oddziaływań wychowawczych i utrzymują kontakt z placówką.

§2
Podstawowe zadania Internatu.
1. Zapewnienie wychowankom warunków do nauki, rozwijania indywidualnych
zainteresowań i uzdolnień, upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków do
uprawiania sportu, turystyki i dbałości o zdrowie.
2. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska,
kształtowanie postaw etyczno-moralnych i umiejętności współżycia w zespole.
3. Wdrażanie do samodzielności i samorządności,
współodpowiedzialności za mienie w Internacie.

kształtowanie

poczucia

§3
Organy Internatu
1. Organami Internatu są:
a) Kierownik Internatu,
b) Samorząd Internatu.
2. Organy Internatu mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą i szczegółowo ujętych
w Statucie Szkoły.
3. Sytuacje konfliktowe wewnątrz Internatu rozwiązywane są poprzez współdziałanie
jego organów,
4. Między poszczególnymi organami Internatu istnieje wymiana informacji w zakresie
podejmowanych i planowanych działań.
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5. Tryb wyboru Samorządu Internatu:
a) Samorząd Internatu wybierany jest przez wszystkich wychowanków w miesiącu
październiku w drodze głosowania,
b) Wybory odbywają się w obecności Kierownika Internatu i wychowawców,
c) Szczegółowy tryb dokonywania wyborów określony jest w trakcie zebrania
wyborczego,
d) Wybory Samorządu Internatu obejmują wybór:
składu Samorządu Internatu (przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik),
przewodniczących następujących sekcji: naukowa, kulturalno-oświatowa,
żywieniowa, sportowo-turystyczna, sanitarno-gospodarcza,
e) Wybrani przewodniczący dokonują naboru członków do pracy w sekcjach,
f) Opiekę nad pracą Samorządu Internatu i poszczególnych sekcji sprawują
wyznaczeni wychowawcy.
6. Rodzice/prawni opiekunowie i wychowawcy współdziałają ze sobą w sprawach
wychowania i kształtowania młodzieży, a w szczególności rodzice mają prawo do:
a) Znajomości zadań i zamierzeń wychowawczych w danej grupie,
b) Znajomości Regulaminu Internatu,
c) Uzyskiwania rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia ich dzieci,
d) Utrzymywania kontaktu z wychowawcami i Kierownikiem Internatu,
e) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad
Internatem opinii na temat pracy placówki.

§4
Organizacja Internatu
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Internatu opracowany przez Kierownika, a zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły oraz organ prowadzący szkołę. W arkuszu organizacji Internatu
zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Internatu, ogólną liczbę godzin
zajęć wychowawczych.
3. Internat przygotowany jest na przyjęcie 100 wychowanków na dwóch piętrach.
Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny. Wyżywienie w Internacie jest
dla uczestników odpłatne, po kosztach „wsadu do kotła”. Odpłatność za wyżywienie
jest zgodna z obowiązującym zarządzeniem wydanym przez Dyrektora Szkoły.
4. Wolne (niezagospodarowane) zasoby mieszkaniowe wynajmuje się na zasadzie bursy.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Internatu jest grupa wychowawcza. Liczba
wychowanków w grupie wynosi 15 wychowanków.
6. Podstawowe formy pracy wychowawców w Internacie to: dyżur opiekuńczowychowawczy, praca z grupą wychowawczą, praca z sekcją, kołem zainteresowań.
7. Przydział wychowanków do poszczególnych grup wychowawczych odbywa się na
podstawie płci, wieku, rodzaju szkół, klas i zainteresowań.
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§5
Wychowawcy i inni pracownicy Internatu
1.

W Internacie zatrudnia się wychowawców.

2.

Wychowawca prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

3.

Do zadań wychowawców Internatu należą w szczególności:
a. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
b. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowania,
c. Dbałość o wyposażenie Internatu,
d. Wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności, zainteresowań,
e. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb wychowanków,
f. Inspirowanie i wspomaganie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole wychowanków oraz pomiędzy wychowankami i innymi członkami
społeczności mieszkającej w Internacie,
g. Optymalna znajomość potrzeb wychowanków,
h. Rozwijanie demokratycznych i partnerskich stosunków w grupie wychowawczej,
i. Ingerencja wpływów wychowawczych w układzie szkoła – dom – Internat – zakład
pracy zatrudniający wychowanka,
j. Różnicowanie form i treści pracy wychowawczej w zależności od wieku,
k. Systematyczne egzekwowanie i kontrola pracy wychowanków we wszystkich
zorganizowanych i niezorganizowanych formach,
l. Integrowanie społeczności internackiej,
m. Doskonalenie umiejętności wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej.

4.

Wychowawcy w celu realizacji tych zadań są zobowiązani:
a) Otaczać indywidualną opieką wychowanka,
b) Ustalać treść i formy zajęć wychowawczych,
c) Współdziałać z nauczycielami uczącymi w szkole jego wychowanków,
d) Utrzymywać kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanków w celu
poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz okazywanie
rodzicom/prawnym opiekunom pomocy w ich działaniach wychowawczych,
e) Włączanie rodziców/ prawnych opiekunów w sprawy życia Internatu,
f) Współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistycznymi placówkami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb wychowanków oraz
trudności, także zdrowotnych, zainteresowań i szczególnych uzdolnień wychowanków.

5.

Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

§6
Prawa i obowiązki wychowanka
1.
2.

Prawa i obowiązki wychowanka określa Regulamin Internatu.
Obowiązki wychowanka w zakresie kultury osobistej:
a) Nieużywanie wulgarnych słów.
b) Kulturalne i punktualne spożywanie posiłków (niemarnowanie artykułów
spożywczych).
c) Kulturalne odnoszenie się do pracowników Internatu i współmieszkańców.
d) Unikanie wandalizmu i niszczenia sprzętu stanowiącego wyposażenie Internatu.
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3.

Obowiązki wychowanka w zakresie czystości i higieny osobistej:
a) Dbanie o czystość i porządek swoich pokoi:
- czystość w szafkach,
- ścielenie łóżek (po godz. 6 i po godz. 21),
- odkurzenie wykładziny,
- opróżnianie koszy na śmieci.
b) Ustanawia się obowiązkowy przegląd czystości; nagrodą dla mieszkańców
najbardziej zadbanego pokoju będzie nagroda rzeczowa.
c) Sprawdzanie czystości w pokojach odbywać się będzie raz w tygodniu.
d) Kulturalne załatwianie potrzeb fizjologicznych:
- zakręcanie wody po myciu,
- spuszczanie wody w toalecie po każdorazowym korzystaniu z niej.
e) Przestrzeganie godzin kąpieli wieczornej zgodnie z rozkładem dnia Internatu.

4.

Rozkład dnia Internatu
6:00 – 6:30
toaleta poranna
6:00 – 6:30
śniadanie
6:30 – 6:45
ścielenie łóżek, sprzątanie, wietrzenie pokoi
7:00 – 16:00 zajęcia w szkole, praktyki
13:00 – 16:00 obiad i czas wolny
16:00 – 18:00 apel, nauka własna w swoich pokojach lub pokojach cichej nauki, za
zgodą wychowawcy; podczas nauki własnej obowiązuje cisza, nie
można głośno słuchać muzyki oraz oglądać telewizji
18:00 – 18:30 kolacja
21:00 Apel wieczorny – sprawdzenie obecności , zajęcia w grupach wychowawczych
18:30 – 21:30 oglądanie telewizji; w wyjątkowych wypadkach, za zgodą wychowawcy
do 22:30
21:30 – 22:00 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu
22:00 – 6:00 cisza nocna; zakaz opuszczania pokoi.

5.

Dzień gospodarczy.
Czwartek każdego tygodnia jest dniem gruntownego sprzątania miejsc swojego pobytu
(utrzymanie porządku wokół siebie).

6.

Posiadanie i używanie urządzeń elektrycznych.
a) Zgodę na posiadanie i używanie urządzeń elektrycznych wydaje imiennie
Kierownik Internatu.
b) Urządzenia, które można używać w pokoju to: radiomagnetofon, komputer, czajnik
bezprzewodowy elektryczny, suszarka do włosów. Urządzenia powinny być sprawne
technicznie; w przypadki wadliwego lub uszkodzonego sprzętu wychowawcy mają
prawo do zabrania go do depozytu celem wywiezienia go do domów.
c) Wszelkie awarie sprzętu zgłaszamy Kierownikowi Internatu bądź wychowawcy.

7.

Inne postanowienia
a) Obowiązuje zakaz noszenia i przechowywania w pokojach naczyń będących
własnością Internatu.
b) Wprowadza się zakaz:
spożywania alkoholu,
przebywania w Internacie osób pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających (psychoaktywnych),
palenia papierosów i stosowania niedozwolonych środków odurzających,
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leżenia lub spania dwóch osób w jednym łóżku,
siedzenia na parapetach okiennych,
samowolnego opuszczania Internatu,
łamania porządku dnia,
wprowadzania na teren Internatu obcych osób.
c) Odwiedziny innych osób są możliwe w czasie wolnym od nauki na terenie
świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny innych osób mogą odbywać się
w pokoju za zgodą wychowawcy.
d) W czasie nieobecności mieszkańców w pokoju nie zostawiamy zapalonego światła,
włączonych urządzeń elektrycznych oraz zamykamy okna.
e) Po przydzieleniu pokoju wychowanek staje się odpowiedzialny za stan pokoju,
przydzielony sprzęt, stan mebli; w razie zniszczeń obciążeni będą mieszkańcy
danego pokoju; gdy wychowanek opuszcza Internat, ma obowiązek rozliczyć się
z pościeli i pokój pozostawić w czystości.
f) Na początku roku szkolnego, na pierwszym zebraniu organizacyjnym, zostaje
wybrany Samorząd Internatu, który staje się odpowiedzialny za porządek i ład oraz
życie kulturalne Internatu.
g) Zwalnianie wychowanka do domu lub na zajęcia pozalekcyjne, oprócz dni
wyjazdowych, może odbywać się tylko za pisemną prośbą rodziców lub
opiekunów.
h) Wychowankowie mają obowiązek na terenie Internatu przestrzegać przepisy BHP.
i) Na terenie Internatu młodzież obowiązana jest chodzić w miękkim obuwiu.
j) Internat nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokoju wartościowe
przedmioty.
8.

Imprezy kulturalne
Mieszkańcy Internatu są zobowiązani brać czynny udział w imprezach organizowanych
na terenie Internatu takich jak: Dzień Chłopaka, Otrzęsiny, Andrzejki, Wigilia,
Walentynki, Dzień Kobiet i inne.

9.

Prawa wychowanka.
Wychowanek ma prawo do:
a) Opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w Internacie
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
b) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym,
c) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
Internatu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra
innych osób,
d) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
e) Pomocy w przypadku trudności w nauce,
f) Korzystania ze wszystkich pomieszczeń Internatu, przeznaczonych dla
wychowanków oraz urządzeń, sprzętów, środków dydaktycznych, biblioteki,
g) Wpływania na życie Internatu przez działalność samorządową,
h) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych
w Internacie oraz w zajęciach klubów sportowych i imprezach kulturalnooświatowych, artystycznych, turystycznych i innych,
i) Oddawania większych kwot pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozyt
Kierownikowi Internatu lub wychowawcy.
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10. Obowiązki wychowanka.
Wychowankowie mają obowiązek:
a) Uczestniczyć w apelach i innych zebraniach organizowanych przez Kierownika
i wychowawców oraz we wszystkich uroczystościach przewidzianych planem pracy,
b) Niezwłocznie meldować wychowawcy lub Kierownikowi Internatu o każdej
chorobie własnej lub kolegi,
c) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców
i innych pracowników Internatu,
d) Przestrzegać przepisów BHP w Internacie oraz dziennego rozkładu zajęć,
e) Szanować wyposażenie pokoi sypialnych i innych pomieszczeń Internatu; za
zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wychowankowie ponosić będą materialną
odpowiedzialność,
f) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Internacie,
g) Przestrzegać zakazu picia napoi alkoholowych, palenia papierosów, stosowania
innych substancji odurzających (psychoaktywnych) na terenie Internatu i poza nim,
h) Odrabiać lekcje w swoich pokojach lub salach cichej nauki,
i) Utrzymywać należytą czystość i estetykę w pokojach sypialnych, łazienkach,
korytarzach i innych pomieszczeniach,
j) Każdorazowo przy opuszczaniu Internatu pozostawiać klucze do pokoju
u wychowawcy,
k) Uczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz na rzecz
Internatu i środowiska,
l) Zachować ciszę po godz. 22-giej, gasić światło w pokojach,
m) Zwalniać się u wychowawcy lub Kierownika Internatu w przypadku konieczności
wyjścia z Internatu po godz. 16-tej lub przewidywanego powrotu po tej godzinie,
n) Regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie w Internacie.
11. Nagrody i kary.
Nagrody:
a) Udzielanie pochwały przez wychowawcę w obecności grupy,
b) Udzielenie pochwały przez Kierownika Internatu w obecności wszystkich
wychowanków,
c) List pochwalny dla rodziców/prawnych opiekunów,
d) Nagroda rzeczowa,
e) Dyplom uznania.
Kary:
a) Udzielenie nagany przez wychowawcę w obecności grupy,
b) Udzielenie nagany przez Kierownika Internatu w obecności wszystkich
wychowanków,
c) Wystosowanie wniosku do Rady Pedagogicznej Szkoły o obniżenie oceny
z zachowania,
d) Pisemne powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nagannym
zachowaniu wychowanka,
e) Za rażące naruszenie postanowień wynikające ze statutu wychowawcy
wnioskują do Dyrektora Szkoły i Kierownika Internatu o pozbawienie
wychowanka prawa do zamieszkania w Internacie.
Karę taką stosuje się w szczególności za:
spożywanie alkoholu,
zażywanie narkotyków i środków odurzających,
palenie papierosów,
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celowe niszczenie wyposażenia Internatu,
kradzież,
lekceważenie poleceń wychowawców i Kierownika Internatu,
stosowanie przemocy wobec młodszych i słabszych fizycznie,
rażące naruszenie zasad współżycia społecznego,
szkodliwy wpływ na społeczność uczniów,
nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanka.

§7
Internat posługuje się pieczęcią.
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