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REGULAMIN INTERNATU 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. A. KWIATKOWSKIEGO W BYCHAWIE 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Internat wchodzi w skład Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego.  

2. Internat jest miejscem, w którym należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej 

wychowaniu młodzieży, nauce oraz właściwym relacjom wśród wychowanków.  

 

II. ZADANIA INTERNATU  

1. Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, żywieniowych i sanitarnych.  

2. Stworzenie warunków sprzyjających nauce, rozwijaniu różnorodnych zainteresowań.  

3. Stworzenie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.  

4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, tolerancji, wzajemnego zrozumienia, życzliwości                  

i odpowiedzialności. 

 5. Wychowanie w szacunku do symboli i tradycji narodowych.  

 

III. FUNKCJONOWANIE INTERNATU  

1. Funkcjonowanie placówki nadzoruje dyrektor Zespołu Szkół.  

2. Wychowawcy pracujący w Internacie wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.  

3. Wychowankowie podzieleni są na trzy grupy wychowawcze, do poszczególnych grup przydzieleni 

są wychowawcy.  

4. Wychowawcy sprawują opiekę całodobową według harmonogramu dyżurów, łącznie z dyżurem 

nocnym* od godz. 22.00 do godz. 6.00. 

5. W internacie, w miarę możliwości lokalowych, mogą mieszkać uczniowie Zespołu Szkół , którzy nie 

maja możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania oraz uczniowie z Ukrainy.  

6. Samorząd wybierany spośród wychowanków współpracuje z wychowawcami i dyrekcją szkoły.  

7. Na początku roku szkolnego, ustala się harmonogram dnia powszedniego oraz weekendów, który 

podaje się do wiadomości wychowanków.  
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IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW  

1. Mieszkaniec Internatu ma prawo do:  

a) Zakwaterowania, w miarę możliwości zgodnie z jego sugestiami; 

b) Całodziennego wyżywienia;  

c) Opieki pielęgniarskiej i lekarskiej  na zasadach ustalonych przez dyrekcję z miejscowym SP ZOZ;  

d) Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własne, 

rozwijania zainteresowań;  

e) Korzystania z urządzeń rekreacyjno – sportowych szkoły i sprzętu sportowego;  

f) Korzystania z wi-fi i sprzętu RTV w godzinach określonych planem dnia; 

g) Korzystania w wyznaczonych godzinach z Sali cichej nauki i pracowni komputerowej;  

h) Korzystania z pomocy wychowawców, kolegów w rozwiązywaniu problemów osobistych, 

związanych z nauka lub pobytem w internacie;  

i) Opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi formami przemocy fizycznej                 

i psychicznej;  

j) Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;  

k) Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w szkole i w internacie (o ile nie narusza to 

rozkładu zajęć internackich) za wiedzą wychowawców;  

l) Uczestnictwa  w życiu kulturalnym, np. wyjścia do kina, teatru, muzeum; 

m) Opuszczania Internatu w czasie określonym  w rozkładzie dnia;  

n) Zwolnienia z Internatu w sytuacjach szczególnych, tylko za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych.  

2. Mieszkaniec Internatu ma obowiązek:  

a) Przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego;  

b) Zapoznania się z regulaminem Internatu i bezwzględnie go przestrzegać;  

c) Wykupienia posiłków w Internacie – potwierdzeniem zakupu jest bon żywieniowy;  

d) Przestrzegania ustalonego porządku dnia;  

e) Dbania o wspólne dobro materialne (meble, pościel, armaturę łazienkową i in.);  

f) Poszanowania mienia współmieszkańców;  

g) Utrzymywania higieny osobistej, estetyki pomieszczeń internackich;  
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h) Punktualnego rozpoczynania nauki własnej oraz właściwego zachowania w czasie jej trwania;  

i) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za umyślne uszkodzenie sprzętu i różnych urządzeń;  

j) Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ, sanitarno – epidemiologicznych;  

k) Spełniania poleceń wychowawców, opiekunów; 

 l) Pełnienia w wyznaczonym terminie dyżurów w Internacie i stołówce szkolnej;  

m) Systematycznego i terminowego uiszczania opłat za zakwaterowanie i wyżywienie (do 10 dnia 

każdego miesiąca);  

n) Odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców/ opiekunów i współmieszkańców oraz 

pracowników szkoły;  

o) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zgubienie bonu żywieniowego (w przypadku jego 

zagubienia tracie prawo do korzystania z posiłków) czy klucza do pokoju.  

3. Regulamin dyżurów: 

a) Obowiązkiem każdego wychowanka jest pełnienie dyżurów na terenie Internatu; 

b) Dyżury w Internacie podzielone są na: dyżur w pokoju, dyżur na korytarzu i dyżur na stołówce; 

c) Grafiki dyżurów sporządza wychowawca grupy w uzgodnieniu z wychowankami; 

d) Dyżurny, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków będzie ukarany zgodnie z gradacją kar. 

 

Dyżurny pokoju:  

a) Dba o czystość w zamieszkiwanym pokoju w wyznaczonym odgórnie terminie; 

b) Codziennie dba o prządek w pokoju i wynoszenie śmieci, zamiata i myje podłogę w razie potrzeb;  

c) Przeprowadza generalne porządki w dzień poprzedzający wyjazd do domów (m.in. ścieranie kurzu, 
wycieranie szmatką mebli, mycie podłogi); 

d) Mobilizuje współlokatorów do przestrzegania ogólnej czystości i porządku: posłania łóżka, ładu na 
stoliku, szafkach i półkach, parapecie, wietrzenia pokoju, zmiany obuwia; 

e) Zgłasza wszelkie usterki, uszkodzenia mienia Internatu wychowawcy. 

 

Dyżurny korytarza: 

a) Dba o czystość na korytarzu w wyznaczonym odgórnie terminie; 

b) Zamiata i zmywa podłogę z użyciem detergentu; 

c) Ustawia krzesełka i stoliki na świetlicy, dba o porządek na świetlicowych meblach; 

d) Dba o czystość w lodówkach (opróżnianie z przeterminowanej żywności); 

e) Zbiera i wyrzuca śmieci z wszystkich koszy na terenie obiektu; 

f) Obowiązki porządkowe wykonuje nie później niż do godziny 20.45. 
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Dyżurny stołówki: 

a) Pełni dyżur w wyznaczonym odgórnie terminie w godzinach posiłków tj. śniadania, obiadu, kolacji 
zgodnie z planem dnia (w przypadku obiadu nie wcześniej niż od godz. 12.25); 

b) Rozkłada krzesełka przed posiłkiem; 

c) W czasie obiadu przynosi posiłki uczniom do stołów; 

d) Uzupełnia wazy z zupami i dzbanki z napojami; 

e) Dba o czystość na stołach po posiłku: zbiera brudne naczynia, ściera na mokro ceraty; 

f) Po posiłku ustawia krzesła, zamyka okna na stołówce i gasi światło; 

g) Informuje wychowawcę o każdym niewłaściwym zachowaniu współmieszkańców w czasie 
spożywania posiłku. 

 

 

V. NA TERENIE INTERNATU ZABRANIA SIĘ:  

1. Spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków psychoaktywnych oraz przebywania pod 

ich wpływem.  

2. Przechowywania i rozprowadzania w/w środków.  

3. Przyjmowania leków bez wyraźnych zaleceń lekarza.  

4. Wprowadzania do Internatu, bez zgody wychowawcy, osób nie będących jego mieszkańcami.  

5. Samowolnej  zamiany  miejsc zakwaterowania, przenoszenia mebli lub innego sprzętu 

internackiego.  

6. Przechowywania drogocennych przedmiotów, przetrzymywania dużych sum pieniędzy 

(wychowawcy nie ponoszą za nie odpowiedzialności).  

7. Korzystania ze sprzętu telekomunikacyjnego (laptopy, tablety, smartfony) po godz. 22.00. 

8. Przebywania w Internacie w czasie zajęć lekcyjnych i przerw.  

9. Korzystania w pokojach internackich  z urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego (czajnik, 

toster itp.). 

10. Głośnego słuchania muzyki.  

11. Przebywania po godz. 21.00 w innym niż własny  pokój.  

12. W czasie nauki własnej: spożywania posiłków, korzystania z laptopów w innym celu niż nauka, 

korzystania z telefonów komórkowych, słuchania muzyki. 
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VI. PLAN DNIA/ REGULAMINY WEWNĘTRZNE: 

1. Plan dnia. 

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 

6.30 – POBUDKA 

7.00 – 8.00 – ŚNIADANIE 

7.30 - 14.30 – ZAJĘCIA LEKCYJNE 

(12.30 - 14.00 – OBIAD) 

DO 16.00 – CZAS WOLNY**  

16.00 - 16.30 – PRZYGOT. DO NAUK 

16.30 - 18.30 – NAUKI WŁASNE 

(17.30 - 17.45 – KOLACJA DLA I GR. 

17.45 - 18.00 – KOLACJA DLA II GR. 

18.00 - 18.15 – KOLACJA DLA III GR.) 

18.30 - 19.30 – NAUKA WŁASNA, REKREACJA INDYWIDUALNA, WYJŚCIA ZORGANIZOWANE 

19.30 - 21.00 – ZAJĘCIA W GRUPACH 

21.00 - 22.00 – TOALETA WIECZORNA 

22.00 - 6.00 – CISZA NOCNA 

 

PIĄTEK 

6.30 – POBUDKA 

7.00 - 8.00 – ŚNIADANIE 

7.30 - 14.25 – ZAJĘCIA LEKCYJNE 

(12.30 - 14.00 – OBIAD)  

DO 16.30 – CZAS WOLNY 

17.00 - 17.30 – APEL NA ŚWIETLICY 

17.30 - 18.00 – KOLACJA 

18.00 - 18.30 – PORZĄDKI GENERALNE W POKOJACH 

18.30 - 19.00 – SPRAWDZANIE CZYSTOŚCI W POKOJACH 

19.00 - 21.00 – ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE 

21.00 - 22.00 – TOALETA WIECZORNA 

22.00 - 6.00 – CISZA NOCNA 

 

SOBOTA/ NIEDZIELA 

8.00 – POBUDKA 

8.00 - 9.00 – ŚNIADANIE 

9.00 - 10.00 – SPRZĄTANIE 

10.00 - 12.30 – CZAS WOLNY 

12.30 - 13.30 – OBIAD 

13.30 - 16.00 – CZAS WOLNY 

16.00 - 16.30 – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI WŁASNEJ 

16.30 - 18.30 – NAUKA WŁASNA 

(17.30 - 18.00 KOLACJA) 

18.30 - 21.00 – ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE, BASEN 

21.00 - 22.00 – TOALETA WIECZORNA 

22.00 - 6.00 – CISZA NOCNA 

 

2. *Regulamin opieki nad wychowankami w porze nocnej. 

 

Obowiązki wychowawcy pełniącego dyżur nocny:  

1. Dyżur nocny na terenie Internatu pełni nauczyciel wychowawca według harmonogramu. 
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2. Przed przejęciem podopiecznych uzyskuje informację od wychowawców kończących zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze o stanie liczebnym i stanie zdrowia wychowanków. Wpisuje liczbę 

wychowanków do dziennika opieki nocnej. 

 

3. Wychowankowie w tym czasie powinni być przygotowani do snu (po toalecie wieczornej, przebrani 

w piżamy,  przebywać w swoich pokojach). 

 

4. Niedopuszczalne jest korzystanie z urządzeń, które powodują zakłócanie ciszy; wychowawca 

doraźnie rozwiązuje ewentualne problemy wynikające z zakłócania ciszy nocnej, problemy 

wychowawcze. 

 

5. Uwagi o zakłóceniach ciszy nocnej umieszcza w karcie dyżuru nocnego i ustnie przekazuje 

wychowawcom grup po zakończeniu dyżuru o godz. 6.00. W szczególnych wypadkach informuje 

kierownika placówki. 

 

6.  W sytuacji: 

a) Pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka: 

- ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków, 

- ostrych objawów chorobowych, zagrażających życiu, zatruć, 

Dyżurujący: 

- udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- wzywa pogotowie ratunkowe tel. 999, powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych wychowanka, 

- niezwłocznie powiadamia telefonicznie dyrektora/ wicedyrektora, kierownika placówki. 

b) Powstania pożaru lub innego zagrożenia zachowuje spokój i nie dopuszcza do paniki oraz 

natychmiast: 

- postępuje zgodnie z instrukcją PPOŻ obowiązującą w Zespole Szkół, 

- powiadamia dyrektora/ wicedyrektora, kierownika placówki, 

- powiadamia inne służby odpowiednio do zagrożenia, tel. 112 

c) W przypadku samowolnego opuszczenia ośrodka przez wychowanka w porze nocnej wychowawca: 

- powiadamia dyrektora/ wicedyrektora, kierownika placówki, 

- powiadamia rodziców/opiekunów prawnych wychowanka, 

- w razie konieczności powiadamia policję, tel. 997. 

 

Na korytarzach znajdują się: 

- gaśnice, 

- oznakowany hydrant, 

- oznakowana droga ewakuacyjna, wyjścia ewakuacyjne, 

- instrukcja przeciwpożarowa, numery alarmowe. 

W pokoju wychowawców znajdują się: 

- dokumentacja dotycząca wychowanków, 

- dzienniki zajęć opiekuńczo – wychowawczych, 

- apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- klucze do wyjść ewakuacyjnych, 

- numery alarmowe i do dyrekcji placówki. 
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3. **Regulamin czasu wolnego: 

„Czas wolny powinien dostarczać wychowankom rozrywki, zaspokajać ich zainteresowania, a przede 

wszystkim zapewniać czynny wypoczynek, regenerować siły psychiczne i fizyczne oraz przynosić 

radość i odmianę”. Jednakże w czasie wolnym wychowanek zobowiązany jest do bezwzględnego 

przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i norm społecznych oraz kulturalnego zachowania. 

a) Czas wolny dla wychowanków określony jest planem dnia.  

b) Przed opuszczeniem wychowanek Internatu informuje wychowawcę, następnie wpisuje godzinę 

wyjścia do rejestru, a po powrocie godzinę przyjścia. 

c) Indywidualne spędzanie czasu wolnego poza obrębem Internatu może mieć miejsce jedynie             

w czasie od 14.00 – 16.00.  

d) Zorganizowane grupy pod opieką wychowawcy w godz. od 18.30 – 19.30.  

e) W okresie letnim wychowankowie mogą spędzać czas wolny za aprobatą wychowawcy                     

w przyszkolnym ogrodzie do 20.30. 

f) Każdorazowe wyjście z internatu poza wyznaczonym czasem wolnym i czasem nauki szkolnej 

wymaga zgody wychowawcy i wpisu do rejestru. 

g) W wyjątkowych sytuacjach wychowanek może opuścić Internat w dowolnym terminie na 

telefoniczną prośbę  opiekuna prawnego.  Po powrocie do Internatu przedstawia pisemne zwolnienie 

z podpisem opiekuna prawnego. 

 

Z POWODU NARUSZENIA ZASAD ZAWARTCH W REGULAMINIE WYCHOWANEK MOŻE UTRACIĆ 

PRAWO DO ZAMIESZKIWANIA W INTERNACIE! 

 


