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Załącznik Nr6 do Statutu Szkoły 
 
 

Regulamin Internatu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Sieradzu 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
1. Internat jest placówką koedukacyjną opiekuńczo-wychowawczą wchodząca w skład    

      Zespołu Szkół  Mechanicznych w Sieradzu. 

 

§ 2 
1. Uczniowie- mieszkańcy internatu, nauczyciele wychowawcy oraz inni pracownicy   

       internatu tworzą społeczność internatu. 

 

§ 3 
1. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor ZSP NR1 w Sieradzu lub 

upoważniony  przez niego wicedyrektor. 

 

§ 4 
1. Kierownik internatu kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą 

        i administracyjno-gospodarczą internatu.  

 

 

§ 5 
1,  Przyjęcia do internatu odbywają się na zasadach określonych w rozdziale III niniejszego       

     regulaminu. 

 



 2

Rozdział II 
Zadania internatu 

 

§ 6 
1.  Nadrzędną ideą internatu jest dobro dziecka. 

 

§ 7 
1.  Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowankowie w czasie pobytu w internacie. 

 

§ 8 
1. Działalność wychowawczo-opiekuńcza internatu prowadzona jest zgodnie z zasadami    

       pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw    

      Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz  

      Konwencji Praw Dziecka. 

 

§ 9 
 1.  Do zadań internatu w szczególności należy: 

1) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania, 

2) Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa, 

3) Zapewnienie warunków do nauki zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 

wychowanka oraz rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień, 

 

4) kształtowanie postaw do zgodnego współżycia międzyludzkiego i wzajemne   

                  poszanowanie swojej godności, 

5) zapewnienie wychowankom ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej oraz życzliwego podmiotowego traktowania,   

6) zapewnienie swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia internatu a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym 

dobra innych osób, 

7) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo 

- gospodarczych oraz wyrabianie zaradności życiowych wychowanka oraz    

     samodzielności. 
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Rozdział III 
Wychowankowie 

 

§ 11 
1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń: 

1) mieszkający w miejscowości,  z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy 

lub w istotny sposób utrudniony, 

2) wykazujący się co najmniej poprawną oceną z zachowania, 

3) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie. 

2. Mieszkańcami internatu mogą być także: 

1) słuchacze pomaturalnych szkół średnich, 

2) studenci NKJO i QŁ, 

3) uczniowie odbywający kursy zawodowe, 

4) uczniowie w czasie praktyk zawodowych. 

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi              

i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości 

będącej siedziba szkoły, do której uczęszcza. 

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje: 

1) wychowankom domów dziecka, 

2) dzieciom samotnym, 

3) dzieciom samotnych matek lub ojców, 

4) dzieciom z rodzin wielodzietnych, 

5) uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym. 

 

§12  
1. Podanie wraz z innymi dokumentami (określonymi prze kierownika internatu 

 w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły) składa uczeń w sekretariacie szkoły  

       lub bezpośrednio u kierownika internatu. 

2. Uczeń, student, kursant nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo                     

do odwołania się do Dyrektora Szkoły. 
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Rozdział IV 
Organizacja pracy w internacie 

 
§ 13 

1. Internat szkolny czynny jest w okresie roku szkolnego. 

2. W przypadkach uzasadnionych Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

szkołę może podjąć decyzję o działalności internatu tylko w określonym okresie roku 

szkolnego. 

 

§ 14 
1. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze nad, którymi opiekę 

sprawuje wychowawca grup. 

2. Podziału na grupy wychowawcze dokonuje Kierownik internatu w porozumieniu z Radą 

Wychowawczą i Młodzieżą Radą Internatu uwzględniając: 

1) zróżnicowanie wieku i kierunku kształcenia, 

2) czas zajęć lekcyjnych, 

3) pory posiłków, 

4) czas przeznaczony na naukę własną, 

3.  Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa Statut Szkoły w §30 ust 4, 

       a liczbę godzin zajęć na jedną grupę wychowawczą w §30 ust 5. 

4.   Grupy wychowawcze są podstawowymi komórkami społeczności internackiej. Wybierają      

      one spośród siebie w wyborach jawnych Młodzieżową Radę Internatu, Radę Studencką 

      i członków poszczególnych sekcji. 

 

§ 15 
1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą społeczność internatu. 

2. Zasady wybierania i działania organów internatu i ich uprawnienia określa regulamin 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu internatu. 

 

§ 16 
1. W internacie na wniosek rodziców może działać Internacka Rada Rodziców                    

jako społeczny organ stanowiący reprezentacje rodziców wychowanków internatu. 
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2. Zasady tworzenia, działalność, organizację i uprawnienia Internackiej Rady Rodziców 

określa regulamin opracowany przez radę. 

 

§ 17 
1. Nauka własna wychowanków może odbywać się w pokojach mieszkalnych, uczelniach 

lub świetlicy. Czas przeznaczony na naukę własną określony jest w rozkładzie dnia. 

2. Czas wolny dla wychowanków określony jest rozkładem dnia a jego różnorodne formy 

określone są w planie opiekuńczo-wychowawczym i planie Młodzieżowej Rady Internatu. 

3. Indywidualne spędzanie czasu wolnego poza obrębem internatu może mieć miejsce 

jedynie w czasie od 1100-1300 i od 1300-1600. Ponadto w okresie letnim przedłuża się czas 

wolny od 1900-2100. 

4. Każdorazowe wyjście z internatu poza wyznaczonym czasem wolnym i czasem nauki 

szkolnej wymaga zgody wychowawcy i wpisu do rejestru. 

 

Rozdział V 
Pracownicy i rada wychowawcza internatu 

 

§ 18 
 

1. Pracownicy internatu to: 

1) pracownicy pedagogiczni, kierownik internatu, nauczyciele - wychowawcy, 

2) pracownicy administarcyjno - obsługowi. 

2. Kierownik Internatu jest bezpośrednim przełożonym pracowników internatu 

z upoważnienia Dyrektora Szkoły. 

3. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli – wychowawców oraz innych pracowników internatu 

Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Kierownikiem Internatu. 

4. Zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności Kierownika Internatu ustala 

Dyrektor Szkoły. 

5. Zakres obowiązków pozostałym pracownikom ustala Kierownik Internatu i przedkłada 

Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia. 
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§ 19 
1. Kierownik Internatu oraz nauczyciele wychowawcy są członkami Rady Pedagogicznej    

Szkoły. 

 

§ 20 
1. Obowiązki nauczyciela wychowawcy internatu oraz odpowiedzialności i uprawnienia   

       określa §35 , 36 i 37,38,39,40,41  Statutu Szkoły. 

 

§ 21 
 

1. Nauczyciele wychowawcy internatu tworzą Radę Wychowawczą Internatu, którzy             

są  członkami. 

2. Przewodniczącym Rady wychowawczej jest Kierownik Internatu. 

3. Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowania planów  pracy, 

programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-

wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych. 

4. Na posiedzenia Rady Wychowawczej, poświęconej problemom młodzieży, zapraszani 

są  przedstawiciele zarządu Młodzieżowej Rady Internatu. 

5. Na posiedzenia Rady Wychowawczej mogą być zapraszani inni pracownicy internatu 

i szkoły a także inne osoby z zewnątrz w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

6. Zebrania Rady Wychowawczej internatu są protokołowane. 

 

§ 22 
1. Do zadań Rady Wychowawczej internatu należy: 

1) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej 

internatu, 

2) opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu, 

3) dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej, 

internatu, ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej 

działalności, 

4) podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom, 

5) podejmowanie decyzji w sprawie wydalenia wychowanka z internatu za naruszenie    

      zapisów   w regulaminie. 
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Rozdział VI 
Prawa i obowiązki wychowanków internatu 

 

§ 23 
1.    Prawa i obowiązki ucznia określa  Statut Szkoły §45 i 46. 

2    .Wychowanek Internatu ma prawo do: 

1) zakwaterowania, opieki lekarskiej w nagłych przypadkach oraz całodziennego 

odpłatnego wyżywienia, 

2) korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń i urządzeń internatu, pomocy służących 

do nauki własnej oraz posiadanego sprzętu rekreacyjnego,  

3) wypoczynku oraz udziału w planowanych zajęciach organizowanych przez 

kierownictwo internatu, Radę Wychowawczą, Młodzieżową Radę Internatu, 

4) korzystanie z pomocy Kierownika i wychowanków w rozwiązywaniu problemów 

osobistych w tym przede wszystkim dotyczących nauki i życia w internacie, 

5) przyjmowanie w internacie za zgoda wychowawcy oraz ustalonym miejscu i czasie, 

rodziców, opiekunów, rówieśników i rodzeństwa, 

6) zgłaszanie Kierownikowi i wychowawcom oraz Młodzieżowej Radzie Internatu uwag, 

wniosków i postulatów dotyczących wszystkich dziedzin życia wychowanków, 

z prawem uzyskania każdorazowego wyjaśnienia o sposobie ich załatwienia, 

7) uczestnictwa w pracach organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły   

lub internatu, wykonanie pełnionych w tych organizacjach funkcji oraz pracach 

w organach samorządu uczniowskiego w szkole, względnie samorządu wychowanków 

w internacie, 

8) uczestniczenia za zgodą Kierownika Internatu w pracy placówek wychowania 

pozaszkolnego, instytucji kulturalno-oświatowych. 

 

§ 24 
1. Wychowanek internatu ma obowiązki: 

1) godnego reprezentowania internatu i szkoły na zewnątrz, poznawanie ich tradycji 

i czynnego przyczyniania się do ich wzbogacania, 
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2) dbać o czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych i rekreacyjnych socjalnych 

i otoczenia oraz czynnego udziału w codziennych pracach porządkowych na terenie 

internatu, 

3) kulturalnego i grzecznego odnoszenia się do współmieszkańców, wszystkich 

pracowników internatu, 

4) przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej oraz dbałości o estetykę, 

5) dążenie do osiągnięcia  coraz lepszych wyników w nauce szkolnej, między innymi 

przez racjonalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę własną, 

6) udzielanie w miarę potrzeby i własnych możliwości koleżeńskiej pomocy w nauce 

innym współmieszkańcom internatu, 

7) uczestniczenia w zorganizowanych pracach społeczno-użytecznych na rzecz szkoły, 

internatu i środowiska, 

8) aktywnego współudziału w wykonywaniu postanowień kierownictwa internatu 

i wychowawców oraz zadań podejmowanych przez własną grupę i Młodzieżową Radę 

Internatu, 

9) regularnego opłacania okresowych należności za wyżywienie w internacie do 10 -go  

każdego  miesiąca z góry w kasie ZSP Nr1 w Sieradzu. 

 

 

Rozdział VII 
Wyróżnienia, nagrody i kary wychowanków 

 

§ 25 
1. Zasady wyróżniania i karania oraz zasady  postępowania  określa szczegółowo Rozdział      

       IX    (§48,49,50)  Statutu  Szkoły      

2. Za wzorową i przykładną postawę oraz aktywny udział w realizacji zdań internatu, 

wychowanek /ka  może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody : 

1) pochwałę wychowawcy wobec całej grupy wychowawczej, 

2) pochwałę kierownika internatu na apelu ogólnym, 

3) list pochwalny wychowawcy i kierownika internatu  do rodziców wychowanka,  

4) nagroda rzeczowa, 

5) dyplom uznania, 
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3. Ponadto Rada Wychowawcza Internatu może kierować do Dyrektora Szkoły wnioski 

o następujące wyróżnienia i nagrody dla najaktywniejszych wychowanków: 

1) Pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów szkoły, 

2) list pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły do rodziców , 

3) nagrody rzeczowe lub dyplom uznania, 

4) odnotowanie określonych osiągnięć wychowanka na świadectwie szkolnym. 

 

§ 26 
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, lekceważenie nauki i innych obowiązków 

szkolnych, a także za naruszenie ustalonego porządku w internacie wychowanek /ka      

może być ukarany /a z zastosowaniem § 49  z zachowaniem § 50 i §51 Statutu Szkoły, a 

ponadto  :  

1) upomnieniem wychowawcy, 

2) upomnieniem lub naganą Kierownika Internatu, 

3) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu  

4) upomnieniem Dyrektora Szkoły 

2. Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu wychowanek może otrzymać karę, 

„czasowego opuszczania internatu i dojeżdżania do szkoły, uczelni z domu rodzinnego). 

Czas opuszczania internatu określa Dyrektor Szkoły  na wniosek Rady  Wychowawczej  

Internatu lub Kierownika i  opiekuna wychowawcy.  

3. Za szczególne rażące naruszenie zasad współżycia społecznego w internacie, szkole          

lub poza szkoła  Dyrektor Szkoły zgodnie z  §12 ust. 1 pkt 1,2,3,4  i z wykorzystaniem  

§50 ust.1 pkt 3 Statutu Szkoły może  usunąć wychowanka /mieszkańca/ z internatu . 

 

§ 27 
1. W sprawach  szczególnych dotyczących wychowanka, Młodzieżowa Rada Internatu może 

      poręczyć za jego zachowanie, z zachowaniem  §50 ust.2. 

 

§ 28 
1. Wychowanek internatu ma prawo odwołać się w terminie 3 dni  od wymierzonej kary,        

do Dyrektora Szkoły w przypadku gdy jego zdaniem lub jego rodziców                        

jest  ona niewspółmierna do przewinienia. 
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§ 29 
1. Wychowawca grupy ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia                   

o  przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniem wobec niego kar. 

 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 

§ 29 
1. Internat organizuje żywienie wychowanków według norm żywienia i stawek finansowych 

ustalonych przez Radę Wychowawczą i Młodzieżowa Radę Internatu oraz intendenta 

i szefa kuchni. 

2. Internat zapewnia korzystanie z wyżywienia całkowitego lub obiadów uczniom spoza 

internatu przede wszystkim zamieszkałym na stancjach uczniom ZSP Nr1 oraz 

pracownikom szkoły i innym osobom za zgoda Dyrektora Szkoły. 

3. Nadzór bezpośredni nad stołówką i kuchnią sprawuje Kierownik Internatu. 

4. Wychowankowie mogą otrzymać na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów 

wyżywienia pomoc stypendialna na zasadach określonych odrębnymi przepisami,              

lub pomoc innych instytucji poza szkolnych. 

 

§ 30 
1. Internat prowadzi następującą dokumentację: 

1) dzienniki zajęć grup wychowawczych, 

2) dzienniki zajęć kół i zespołów zainteresowań, 

3) księgi ewidencji wychowanków wg druków znormalizowanych, 

4) księgi wyjść i wyjazdów wychowanków, 

5) ramowych plan pracy wychowawczo – opiekuńczej, 

6) plan pracy grupie wychowawczej, 

7) książkę protokołów Rady Wychowawczej Internatu, 

8) książkę zarządzeń Kierownika Internatu i Dyrektora Szkoły, 

9) plan hospitacji Kierownika Internatu, 

10) wykaz udzielanej pomocy wychowankom oraz źródło jej pochodzenia, 

11) plan ewakuacji. 
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§ 31 
1. Internat prowadzi działalność finansowa i administracyjną według zasad określonych 

      odrębnymi przepisami. 

 

§ 32 
1.  Sprawy sporne, nie uwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

 

§ 33 
1. Regulamin Internatu został przyjęty i zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej 

Nr 2/2003/2004 z dnia 13.10.2003 r. 

 

 

        Za zgodność: 

 

 

                                                                                                    ........................................ 

 

 

  


