REGULAMIN INTERNATU
Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach

I.

Założenia ogólne

Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania. Jest
placówką koedukacyjną. Życie w internacie wymaga, by wszyscy wychowankowie w miarę
swych sił i możliwości byli odpowiedzialni za atmosferę w nim panującą.

II. Zasady przyjęcia do internatu

1. Prawo zamieszkania w internacie mają uczniowie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach zamieszkujący w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest
niemożliwy lub bardzo utrudniony.

2. Kandydaci do internatu składają podania na ustalonym przez szkołę druku w terminie do
10 lipca każdego roku.
3. Przyjęcia kandydatów

dokonuje Komisja Rekrutacyjna złożona z członków Zespołu

Wychowawczego Internatu, która bierze pod uwagę:
1) odległość od miejsca zamieszkania, udogodnienia komunikacyjne,
2) warunki materialne
3) zachowanie w internacie w ubiegłych latach.

4. Mieszkańcy internatu są meldowani na pobyt tymczasowy na dany rok szkolny.
5. Odpłatność za internat reguluje Zarządzenie Dyrektora Zespołu im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach
6. Odpłatność za zakwaterowanie w internacie oraz odpłatność za wyżywienie (obiady)
pobierana jest do 10 dnia każdego miesiąca.
7. Wychowankowie odpowiedzialni są materialnie za wszelkie szkody wyrządzone na
terenie internatu (Załącznik nr 3)

III. Zadania internatu

1.

Do zadań internatu w szczególności należy:
1)

zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

2)

zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,

3)

kształtowanie osobowości wychowanka zgodnie z ogólnoludzkim systemem
wartości moralnych i tradycjami narodowymi,

4)

kształtowanie postawy tolerancji, szacunku, życzliwości i wrażliwości na potrzeby
innych,

5)

zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i
uzdolnień,

6)

tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowaniu kulturalnej
rozrywki,

7)

dbanie o promocję i ochronę zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej,
współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi

poradnictwo

i

specjalistyczną

pomoc

wychowankom i rodzicom,
8)

wyrobienie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i
samorządności.

2.

Internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami
wychowanków, organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i placówkami w
środowisku.

IV. Organizacja pracy w internacie

1.

Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od niedzieli godz.
15.00 do soboty godz. 08.00 ).

2.

W godzinach od 8.00 do 13.00 internat jest zamknięty.

3.

Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy
opracowany przez Zespół Wychowawczy Internatu.( Załącznik nr 1 )

4.

Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia kulturalne i sportowe oraz
inne formy wypoczynku i rozrywki.( Załącznik nr 2 )

5.

Za pracę internatu odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach.

6.

Opiekę wychowawczą nad mieszkańcami Internatu sprawują pracownicy pedagogiczni
Internatu (wychowawcy), którzy wraz z pedagogiem szkolnym tworzą Zespół
Wychowawczy Internatu. Zebrania Zespołu Wychowawczego są organizowane w miarę
potrzeb. Zebrania Zespołu Wychowawczego są protokołowane.

7.

Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą Samorząd Internatu.

8.

Pracą Samorządu Internatu kieruje wybrana przez wychowanków Młodzieżowa Rada
Internatu (MRI).

9.

Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawują wychowawcy .

10. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:
1) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu,
2) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo - wychowawczej oraz
gospodarczej internatu,
3) koordynowanie

samorządnej

działalności

wychowanków

i

wszelkich

prac

podejmowanych przez grupy,
4) rozstrzyganie

sporów

koleżeńskich

między

wychowankami,

czuwanie

nad

prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków,
5) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności
opiekuńczo- wychowawczej młodzieży w internacie,
6) występowanie o nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz internatu

11. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze. Grupa wychowawcza stanowi
samorządną komórkę internatu.
12. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca grupy lub inni wychowawcy
13. Wychowankowie internatu wybierają spośród siebie zarząd grupy
14. Do zadań zarządu grupy, realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą należy:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania
2) dokonywanie podziału zadań wychowankom grupy w uzgodnieniu z wychowawcą,
3) koordynowanie prac wykonywanych przez wychowanków, kontrola i ocena pracy,
4) regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o
wyróżnienia i nagrody do wychowawcy lub Dyrektora Szkoły.

V. Prawa i obowiązki wychowanka

1.Każdy Wychowanek Internatu ma prawo do:
1) zakwaterowania i wyżywienia;
2) warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z porządku dnia (w czasie
nauki własnej obowiązuje cisza, nie przyjmowanie gości, wszyscy wychowankowie
mają obowiązek przestrzegania ciszy)
3) wykorzystania wszystkich możliwości Internatu do :
a. właściwej opieki wychowawczej,
b. stwarzania odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
c. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
4) poszanowania godności własnej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i
rodzinnych;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania oraz pomocy pracowników Internatu w
przypadku jakichkolwiek trudności czy niepokojów;
6) swobodnego wyrażania własnych poglądów pod warunkiem, że nie naruszą zasad
moralności społecznej bądź podstawowych praw innych osób (współmieszkańców);
7) swobody wyrażania wyznawanej religii lub przekonań, sposób ich wyrażania nie może
obrażać uczuć lub przekonań innych osób (mieszkańców Internatu);

8) rozwijania swoich zdolności i rozbudzania swoich zainteresowań poprzez
uczestniczenie w życiu naukowym, kulturalnym Internatu;
9) swobodnego utrzymywania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz
środowiskiem domowym poprzez:
a) wyjazdy do domu rodzinnego po uprzednim uzgodnieniu rodziców z wychowawcą
Internatu (terminu wyjazdu i ewentualnego powrotu),
b) wyjścia w sprawach prywatnych ( w czasie wolnym) po uprzednim wpisaniu się do
"zeszytu wyjść";
10) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej lub psychicznej
11) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie;
12) wypoczynku w ciszy w godz. 22.00 - 6.00,
13) nauki po godz. 22.00 w miejscu i wymiarze czasu uzgodnionym z wychowawcą, przy
respektowaniu zasady nienaruszania prawa do wypoczynku innych mieszkańców
Internatu,
14) rozrywki kulturalno - sportowej na terenie szkoły i poza nią oraz korzystania z zajęć
sportowych organizowanych pod nadzorem opiekuna,
2.

Wychowanek internatu jest uczniem i ma obowiązek przestrzegania Statutu Szkoły,
a także:
1) przestrzegania regulaminu i porządku dnia w internacie,
2) systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystania jak najlepiej
czasu i warunków do nauki,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) współudziału w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie,
5) udzielenia współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej,
6) utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, ogólnych i otoczenia
7) noszenia miękkiego obuwia na terenie internatu,
8) uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu
i środowiska,

9) ponoszenia odpowiedzialności za powierzone mienie internatu,
10) dokonywania drobnych napraw oraz wykonywania urządzeń lub ozdób służących
poprawie estetyki i warunków życia w internacie,
11) współudziału w realizowaniu zadań przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze,
12) odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców i personelu administracyjno
gospodarczego oraz szanowania ich pracy,
13) godnego, kulturalnego, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami moralnymi
zachowywania się w internacie, dbania o piękno mowy ojczystej,
14) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
15) regularnego uiszczania opłat za zakwaterowanie.

VI. Wychowankom zabrania się:
1.

Instalowania urządzeń elektrycznych w pokojach(np. grzałek , grzejników elektrycznych,
opiekaczy), a także samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej.

2.

Siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na klatce
schodowej.

3.

Przebywania bez zgody osób dyżurujących w pomieszczeniach kuchni, magazynach oraz
wchodzenia na dach internatu.

4.

Samowolnych kąpieli w rzece, stawach oraz innych niestrzeżonych kąpieliskach.

5.

Palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków
odurzających,

uprawiania

gier

hazardowych

oraz

używania

zagrażających

bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń.
6.

Przyjmowania wizyt oraz wprowadzania do pokoi osób postronnych bez wiedzy i zgody
wychowawców,

7.

Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki.

8.

Zamykania sal mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków w
godzinach 6.00- 22.00.

9.

Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt (psy, koty i itp.).

10. Przywłaszczania sobie mienia współmieszkańców oraz własności Internatu,
11. Samowolnego przenoszenia sprzętu, mienia Internatu pomiędzy
innych pomieszczeń.

pokojami oraz

do

VII. Higiena i zdrowie
1.

Internat stwarza warunki dla zachowania zdrowia, przestrzegania higieny i czystości
osobistej oraz estetyki pomieszczeń , urządzeń i otoczenia placówki, a także kształtuje
trwałe nawyki i potrzeby w tym zakresie.

2.

Wychowanek nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków
odurzających.

3.

Wychowanek nie używa słów powszechnie uważanych za wulgarne.

4.

Wychowanek nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych.

5.

Wychowanek zachowuje się kulturalnie w jadalni w czasie spożywania posiłków.

6.

Wychowanek nie sypia w bieliźnie, w której chodzi w ciągu dnia.

7.

Wychowanek przestrzega godzin ciszy nocnej.

8.

Wychowanek często wietrzy sale mieszkalne, utrzymuje porządek i czystość w szafach
ubraniowych i szafkach nocnych.

9.

Wychowankowie chorzy wymagający izolowania umieszczani są w odpowiednio
wyznaczonych pomieszczeniach.

10. Do udzielania pierwszej pomocy medycznej internat posiada podręczną apteczkę.

VIII. Współpraca z rodzicami
1.

Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie spraw
dotyczących postępów w nauce, rozwiązywania problemów wychowawczych i
opiekuńczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu.

2.

Rodzice mogą odwiedzać swoje dzieci mieszkające w internacie.

3.

Internat organizuje spotkania z rodzicami w celu przekazania informacji dotyczących
problemów wychowawczo- opiekuńczych.

IX. Nagrody i kary

1.

Wychowanek stosując się do wskazówek zawartych w regulaminie zasługuje na uznanie
przełożonych, sprawia radość rodzicom i opiekunom, osiąga zadowolenie osobiste,
zyskuje szacunek i poważanie wśród kolegów.

2.

Uczeń za zachowanie w internacie otrzymuje punkty, zgodnie z Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania zachowania, które mają wpływ na śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania. Punkty za zachowanie przyznaje i wpisuje wychowawca na
podstawie własnych obserwacji, uwag i pozyskanych informacji. Wychowawca z
internatu przekazuje informacje do wychowawcy klasy.

3.

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą
wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:
1) Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków.
2) Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora szkoły.
3) List pochwalny do rodziców.
4) Dyplom uznania.
5) Nagrodę rzeczową.
6) Uczestnictwo w wycieczce lub imprezie organizowanej przez szkołę lub internat.

4.

Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka internatu, czyny chuligańskie, niszczenie
mienia, rażące naruszanie norm moralnych oraz nagminne łamanie regulaminu internatu wychowanek może być ukarany:
1) Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę.
2) Upomnieniem wychowawcy w obecności grupy.
3) Upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły.
4) Obniżeniem sprawowania w szkole.
5) Pozbawieniem miejsca w internacie.

5.

Za szczególne rażące naruszenie dyscypliny i regulaminu internatu wychowanek może
utracić prawo do zamieszkania w internacie z pominięciem gradacji kar.

6.

Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców wychowanka o przyznanej mu
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

7.

Wychowanek ma prawo odwołania się od kary do Dyrektora Szkoły. Dyrektor po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i konsultacjach z wychowawcami
internatu, wychowawcą klasy informuje wychowanka o decyzji.

Inne postanowienia

1.

Internat nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach

mieszkalnych Wychowanków.
2.

Internat nie odpowiada za bezpieczeństwo wychowanka w drodze do Internatu i z

Internatu.

ROZKŁAD DNIA MIESZKAŃCÓW INTERNATU

6.00

Pobudka

6.00 – 7.00

Toaleta poranna i śniadanie

7.00 – 7.10

Wyjście na zajęcia lekcyjne

Od powrotu ze szkoły do godz. 16.00

Czas wolny

14.00 do 15.00

Obiad

16.00 – 18.00

Nauka własna

18.00 – 20.00

Czas wolny

19.00 – 20.00

Kolacja

20.00 – 21.00

Zajęcia w grupach i kołach zainteresowań

21.00 – 22.00

Toaleta wieczorna

22.00 – 6.00

Cisza nocna

Załącznik nr 3
...................................................

Małaszewicze, ………

imię i nazwisko wychowanka

................................................
adres zamieszkania

................................................
typ szkoły, klasa

..................................................
numer telefonu kontaktowego rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIE
W związku z zamieszkaniem naszego syna/córki w Internacie Zespołu
Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach przy ul.Kolejarzy 14 od dnia ……..r
do ……………zobowiązuję się:


do utrzymywania stałych kontaktów z wychowawcami internatu, w celu czuwania nad

właściwym kierunkiem edukacji i rozwojem psychofizycznym swojego dziecka


do materialnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez mojego

syna/córkę na terenie internatu


do osobistego stawiennictwa lub kontaktu telefonicznego na prośbę wychowawców

internatu w przypadku wykroczenia syna/córki przeciwko regulaminowi internatu


do regularnych wpłat należnej kwoty (opłata stała i opłata za obiady) za dany

miesiąc w terminie do 10 dnia danego miesiąca – różnice w opłatach za wyżywienie
wynikające z

powodu

usprawiedliwionej

nieobecności ucznia w internacie

będą

stanowiły odpis w kolejnym miesiącu
Wysokość opłat:


opłata stała 50,00 zł/ mc



stawka żywieniowa ( do ustalenia)

Przyjmuję do wiadomości, że wykroczenie syna/ córki przeciwko Regulaminowi Internatu
może spowodować skreślenie z listy mieszkańców.
....................................................................
podpis czytelny rodziców/opiekunów

