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ROZDZIAŁ I 

NAZWA I INNE INFORMACJE O PLACÓWCE 

 

§ 1 

1. Placówka nosi nazwę: Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisaku. 

2. Internat (łac. internus – wewnętrzny) – prowadzony przez szkołę zakład opiekuńczy dla 

młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania, stanowi integralną część           

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisku. 

3. Po zajęciach szkolnych młodzież mieszkająca w internacie znajduje się pod opieką 

wychowawców.  

4. W budynkach internatu zamieszkuje liczba młodzieży szkolnej odpowiednia do liczby 

pokoi. 

§ 2 

1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów pobierających naukę 

poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. Internat jest placówką koedukacyjną. 

3. Internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając z, rodzicami wychowanków   

oraz wychowankami poprzez ich przedstawicieli (samorządy). 

4. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

PRACOWNICY INTERNATU 

 

                                                             § 3 

1. Internat zatrudnia pracowników pedagogicznych:  

1) Kierownika Internatu,                

2) Nauczycieli – Wychowawców Internatu (zwanych dalej wychowawcami), 

3) Opiekunów Nocnych. 

2. Zatrudnia pracowników administracyjno-obsługowych. 

§ 4 

Pracownicy pedagogiczni internatu są członkami Rady Pedagogicznej szkoły. 
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§ 5 

1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad grupą wychowanków.  

2. Współdziała z młodzieżą w realizacji zadań grupy oraz jest rzecznikiem spraw 

wychowanków. 

§ 6 

Do obowiązków wychowawcy internatu należy przede wszystkim: 

1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad wychowankami.  

2. Kierowanie zajęciami wychowawczymi w powierzonej grupie wychowawczej.  

3. Realizowanie z czynnym udziałem wychowanków planu opiekuńczo-wychowawczego 

internatu wg ustalonych planów miesięcznych.  

4. Pomaganie wychowankom w pracy nad sobą w pokonywaniu trudności w nauce                    

w początkowym okresie pobytu w internacie.  

5. Kierowanie pracą dyżurnych wychowanków i kontrolowanie jej wyników.  

6. Zwracanie uwagi na czystość osobistą wychowanków, ich ubiór i wygląd zewnętrzny, 

czystość i porządek w internacie (wszystkie pomieszczenia).  

7. Obserwowanie na tle grupy zachowywanie się i postępowanie każdego wychowanka,  

prowadzenie rozmów z wychowankiem w celu bliższego poznania.  

8. Wdrażanie wychowanków do samodzielnej nauki.  

9. Przygotowanie do prac samoobsługowych i użytecznych.  

10. Wdrażanie do poszanowania mienia.  

11. Czuwanie i troska o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę wychowanków.  

12. W razie uzasadnionych podejrzeń dotyczących możliwości przebywania wychowanka pod 

wpływem alkoholu przeprowadzenie badania alkomatem. 

13. W razie uzasadnionych podejrzeń dotyczących możliwości przebywania wychowanka pod 

wpływem środków odurzających nawiązanie kontaktu telefonicznego z rodzicami lub 

prawnymi opiekunami. 

14. Podejmowanie koniecznych środków ostrożności zapobiegających szkodom  

dla zdrowia i bezpieczeństwa wychowanków.  

15. Dokonywanie przeglądów ocen, przydzielanie pomocy koleżeńskiej w nauce.  

16. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami, z wychowawcami klas i nauczycielami.  

17. Planowanie i podejmowanie środków zapobiegających niepowodzeniom szkolnym lub     

niewłaściwej postawie wychowanków.  

18.Rzetelne prowadzenie dokumentacji,  wykazywanie inicjatyw w składaniu wniosków 
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nowelizujących regulaminy oraz plany pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

19. W sytuacjach kryzysowych (wtargnięcia osoby/osób na teren Internatu) powiadomienie 

ochrony za pomocą przycisku alarmowego, powiadomienie policji. 

20.Wykonywania zadań zleconych przez dyrektora lub kierownika internatu. 

 

 § 7 

Rada Wychowawców Internatu: 

1. Radę Wychowawców tworzy: Kierownik internatu oraz wychowawcy. 

2. W posiedzeniach Rady Wychowawców może uczestniczyć Dyrektor, wicedyrektor oraz 

w uzasadnionych przypadkach inni nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Garbatce – Letnisku. 

3. Rada Wychowawców odbywa posiedzenia zgodnie z rocznym planem oraz doraźnie 

w miarę potrzeb. 

4. W posiedzeniach Rady Wychowawców, dotyczących spraw wychowanków mogą 

uczestniczyć przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu. 

5. Do zadań Rady Wychowawców należy w szczególności: 

a) opracowywanie i przyjmowanie do realizacji programu i planu działalności opiekuńczo-

wychowawczej internatu,  

b) organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej,  

c)   dokonywanie  analizy i oceny  działalności opiekuńczo-wychowawczej  

oraz ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej 

działalności,  

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

organizowanie i uczestniczenie w zajęciach koleżeńskich i zebraniach 

samokształceniowych, 

f) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły,  

g) zapraszanie na wybrane zebrania Rady Wychowawczej przedstawicieli młodzieży - 

Rady Młodzieży Internatu. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY INTERNATU 

§ 8 

1. Wszyscy wychowankowie internatu tworzą Samorząd. 
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2. Podstawowym ogniwem Samorządu w internacie jest grupa wychowawcza. 

3. Pracą Samorządu Internatu kieruje wybrany przez wychowanków Zarząd Samorządu 

Internatu zwany dalej Młodzieżową Radą Internatu. 

4. Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie zarząd grupy, zwanej dalej Samorządem 

Grupy, w skład którego wchodzą:  

1) przewodniczący  

2) 3 lub 4 członków. 

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

każdego roku szkolnego (na okres jednego roku). 

6. Do zadań Samorządu grupy należy w szczególności: 

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podwyższenia wyników nauczania 

i etosu wychowania, 

2) dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy, 

3) koordynowanie prac wykonywanych przez wychowanków grupy oraz ich ocena przed 

grupą, 

4) regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie 

o wyróżnienia i nagrody, 

5) sąd koleżeński, 

6) organizowanie imprez dla grupy oraz dla wszystkich mieszkańców w ramach czasu 

wolnego, 

7) reprezentowanie opinii członków grupy wobec wychowawcy grupy oraz Kierownika 

internatu. 

7. Ogół mieszkańców internatu na jego terenie i poza nim reprezentuje Młodzieżowa Rada 

Internatu. 

8. Młodzieżową Radę Internatu wybiera się wówczas, gdy istnieją w internacie co najmniej 

dwie grupy wychowawcze. 

9. Młodzieżowa Rada Internatu wybierana jest na ogólnym zebraniu wychowanków 

internatu w wyborach jawnych i bezpośrednich. 

10. Skład Młodzieżowej Rady Internatu wybierany lub uzupełniany jest na początku każdego 

roku szkolnego (w miarę potrzeb). 

11. W skład Młodzieżowej Rady Internatu wchodzą przedstawiciele wszystkich grup 

wychowawczych. 

12. Młodzieżowa Rada Internatu wybiera spośród siebie przewodniczącego, jednego lub 

dwóch zastępców, sekretarza, kronikarza i skarbnika. 

13. Skład Młodzieżowej Rady Internatu może być w ciągu roku szkolnego zmieniony lub 

uzupełniony. 

14. Młodzieżowa Rada Internatu tworzy sekcje zajmujące się określonymi dziedzinami życia 

w internacie. 

15. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy: 

1) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz 

gospodarczej internatu, 

2) koordynowanie samorządowej działalności wychowanków, 

3) nominowanie do nagrody wychowawcy (opiekuna) roku, 
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4) zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownika internatu oraz Dyrekcji Szkoły 

w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu, w tym 

proponowanie menu, oraz wydarzeń internatu, 

5) występowanie z wnioskami o nagrody, wyróżnienia i kary, 

6) współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych, będących 

w dyspozycji internatu, 

7) organizowanie życia kulturalnego w internacie, 

8) organizowanie pomocy w nauce, 

9) wykazywanie troski o czystość, porządek i estetykę pomieszczeń w internacie, 

10) kształtowanie nawyków sanitarno – higienicznych i porządkowych, 

11) poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym 

funkcjonowaniem zasad współżycia, 

12) przeprowadzanie ewaluacji własnej działalności. 

 

§ 9 

 

Zadania internatu: 
1) internat pełni funkcje opiekuńczą i wychowawczą w czasie odbywania przez 

wychowanków nauki w szkole oraz stwarza wychowankom optymalne warunki 

bytowe służące osiągnięciu pożądanych efektów dydaktyczno – wychowawczych, 

2) do zadań internatu w szczególności należy: 

1) zapewnienie wychowankom zakwaterowania, 

2) zapewnienie wychowankom całodziennego, odpłatnego wyżywienia, 

3) zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych, 

4) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań 

i uzdolnień, 

5) kształtowanie właściwych postaw wychowanków, 

6) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej 

rozrywki, 

7) wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo – gospodarczych, 

8) kształtowanie kultury osobistej, wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych, 

9) wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i samorządności, 

10) wyrabianie nawyków stałej troski o własny stan zdrowia, upowszechnianie kultury 

fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu, 

11) kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, 

życzliwości i odpowiedzialności, 

12) przygotowanie wychowanków do uczestniczenia w życiu społeczeństwa 

i w rodzinie własnej, 

13) kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji 

narodowych, oraz wartości kultury europejskiej. 

  

§ 10 
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Organizacja pracy w internacie: 

1) internat prowadzi działalność w czasie trwania zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w szkole,  

2) pracą internatu kieruje Kierownik internatu powołany przez Dyrektora, 

3) pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Radę Wychowawczą, 

4) Rada Wychowawcza internatu przedstawia wnioski i sprawozdania Radzie  

Pedagogicznej, 

5) internat również zatrudnia pracowników administracyjno – obsługowych, 

6) wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze liczące nie więcej 

niż 35 wychowanków, przy liczbie wychowanków powyżej 35, dzielimy ich na 

dwie grupy wychowawcze niezależnie od płci, 

7) podziału na grupy wychowawcze dokonuje Kierownik internatu w porozumieniu 

z wychowawcami grup i Samorządem, 

8) liczba wychowanków w jednej grupie wychowawczej ustalona zostaje z organem 

prowadzącym, 

9) wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą  wychowanków wynosi 

49 godzin zegarowych tygodniowo, 

10) opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca lub wychowawcy grup, 

11) internat sprawuje opiekę nad młodzieżą również w godzinach nocnych (22
00

 – 6
00

), 

12) wychowawcy pełnią dyżury zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, 

13) wszyscy mieszkańcy internatu tworzą Samorząd Internatu, 

14) podstawową komórkę Samorządu stanowi grupa wychowawcza, 

15) pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrana Młodzieżowa Rada Internatu, 

16) Młodzieżowa Rada Internatu opracowuje plany pracy i opiniuje ogół spraw 

opiekuńczo – wychowawczych, podejmuje w sprawach nagradzania i udzielania 

kar wychowankom, 

17) Młodzieżowa Rada Internatu reprezentuje ogół wychowanków, uczestniczy 

w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej, poręcza za 

wychowanków (wg potrzeby). 

 § 11 

1. Dokumentacja podstawowa w internacie to: 

1) regulamin internatu, 

2) plan pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu (roczny), 

3) dzienniki zajęć grup wychowawczych, 

4) księga ewidencji wychowanków, 

5) księga wyjazdów i wyjść wychowanków, 

6) plan (grafik) dyżurów pracowników pedagogicznych, 

7) księga protokołów Rady Wychowawczej, 

8) rejestr informacji o wychowankach, 

9) rejestr przekazywania dyżurów pomiędzy opiekunami, 

10) zeszyt uwag. 

2. Dokumentacja pomocnicza w internacie to: 
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1) plan pracy Młodzieżowej Rady Internatu, 

2) plan pracy sekcji działających w internacie, 

3) zeszyt raportów codziennej obecności wychowanków, 

4) plan remontowo – modernizacyjny, 

5) plan uzupełnień wyposażenia. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ROZKŁAD ZAJĘĆ W INTERNACIE 

 

§ 12 

6
15

 – 6
30

 – pobudka 

6
15

 – 6
50

 – śniadanie, toaleta poranna, słanie łóżek, odsłanianie zasłon, wietrzenie pokoju, 

odnoszenie naczyń na stołówkę, porządkowanie stołu 

6
50

 – 7
00

 – przygotowanie do wyjścia na zajęcia lekcyjne i zgaszenie światła 

12
30

 – 14
30

 – obiad 

12
30

 – 15
50

 – internat otwarty; czas wolny do dyspozycji wychowanków  

15
50

 – dyżurni zwołują apel 

15
50

 – apel 

16
00

 – 18
00

 – nauka własna 

18
00

 – 18
30

 – kolacja 

18
30

 – 20
00

 – czas wolny do dyspozycji wychowanków 

20
00

 – 21
00

 – zajęcia w grupach i sekcjach internackich 

21
00

 – sprawdzanie czystości w pokojach, wynoszenie koszy 

21
00

 – dyżurny zamiata, zmywa aneks, świetlicę oraz zamyka (aneks, świetlicę) 

21
00

 – wynoszenie śmieci i przygotowanie do ciszy nocnej 

21
00

 – apel nocny  

21
45

 – dyżurny ogłasza przekazanie dyżuru z obowiązkiem przebywania młodzieży w odzieży 

nocnej w swoich pokojach 

21
45

 – dyżurni sprzątają łazienki, zmywają korytarze (wylewają wodę z wiader), wykonanie 

dyżuru zgłaszają wychowawcy 

22
00

 – 6
00

 – cisza nocna 

 

§ 13 

1. Wszyscy mogą przebywać poza swoimi pokojami po skończonych zajęciach lekcyjnych: 

1) do godziny 15
50

,  

2) od 18
00

 do 21
00

.  

2. Goście z zewnątrz w internacie mogą przebywać po uzyskaniu zgody wychowawcy :  

1) po zajęciach lekcyjnych do godziny 15
30

, 

2) po kolacji do godziny 20
00

, 

3) zakaz przebywania od 6
00

 do 8
00

 młodzieży spoza internatu.  
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ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA INTERNATU 

 

§ 14 

PRAWA WYCHOWANKA 

Wychowanek ma prawo do:  

1.  Zakwaterowania i całodziennego wyżywienia za odpłatnością. 

2.  Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych w internacie służących do 

nauki własnej oraz innych pomieszczeń znajdujących się w internacie. 

3.  Wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w internacie oraz                           

w porozumieniu z wychowawcą grupy w zajęciach organizowanych w szkole.  

4.  Rozwijania swoich zainteresowań w placówkach kulturalnych (za zgodą rodzica                       

i w porozumieniu z wychowawcą grupy).  

5.  Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz 

wszelkich spraw związanych z nauką i zamieszkaniem w internacie.  

6.  Przyjmowania rodziców lub innych osób odwiedzających za wiedzą wychowawcy.  

7.  Współudziału w decydowaniu o sprawach związanych z życiem w internacie.  

8.  Korzystania pomocy koleżeńskiej w nauce.  

9.  Uzyskiwania nagród  

10. Pomocy materialnej ze strony szkoły.  

§ 15 

 OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

Wychowankowie mają obowiązek:  

1.  Systematycznie uczyć się i wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując jak najlepiej czas  

i warunki do nauki własnej.  

2.  Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne.  

3. Przestrzegać regulaminu, rozkładu dnia w internacie i przepisów bhp. szanować 

normy społeczne ,godność drugiego człowieka oraz stosować się do poleceń 

wychowawców. 

4. Czynnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w internacie.  

5. Dbać o mienie w internacie, o własne mienie oraz współmieszkańców.  

6. Solidnie wypełniać obowiązki dyżurnego na powierzonym dyżurze.  
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7. Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych i otoczenia internatu.  

8. Kulturalnie zachowywać się w każdej sytuacji.  

9. Dbać o stan techniczny urządzeń w internacie. Dokonywać drobnych napraw.  

10. Dbać o schludny swój wygląd i higienę osobistą.  

11. Przy wejściu do sal sypialnych internatu zmieniać obuwie.  

12. W terminie do 10 dnia każdego miesiąca uiszczać opłaty za internat.  

13. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej uzgodnić późniejszy termin płatności.  

                                                            § 16 

ZAKAZY 

W celu zachowania stanu bezpieczeństwa mieszkańców Internatu wychowankom zabrania się 

w internacie:  

1. Manipulowania, zabawy z urządzeniami elektrycznymi (tj. z gniazdami, wyłącznikami, 

tablicami bezpieczników, telewizorami, magnetowidami, radioodbiornikami itp.).  

2. Używania grzałek, kuchenek, żelazek w pokojach mieszkalnych typu "słoneczko".  

Do tego celu służą miejsca wyznaczone.  

3. Samowolnego bez uzgodnienia z wychowawcą dekorowania wnętrz.  

4. Samowolnego zmieniania pokoju mieszkalnego.  

5. Samowolnego przenoszenia mebli i sprzętów do innego pokoju.  

6.   Samowolnego wyjazdu poza teren internatu i do domu.  

7. Samowolnego wprowadzania osób obcych do internatu.  

8. Palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających.  

9. Używania wulgarnych słów.  

Ponadto:  

10. Zabrania się przetrzymywania w internacie drogocennych rzeczy, większej kwoty 

pieniężnej (pieniądze można oddać w depozyt wychowawcy).  

11. Za zaginione (skradzione) pieniądze i rzeczy osobiste z winy właściciela personel 

pedagogiczny nie odpowiada.  

12. W stosunku do wychowanków internatu nie przestrzegających regulaminu 

wyciągnięte będą następujące konsekwencje:  

a) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę wobec grupy,  

b) prace porządkowe na rzecz internatu  

c) nagana wobec wszystkich mieszkańców internatu udzielona przez  Kierownika 

internatu,  

d)  nagana dyrektora szkoły, 
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e) wezwanie rodziców,  

f) wnioskowanie do wychowawcy klasy o obniżenie oceny ze sprawowania,  

g) usunięcie z internatu.  

13. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu za szczególnie rażące naruszenie zasad 

mających szkodliwy wpływ na wychowanków oraz za nie wywiązywanie się                         

z obowiązków podejmuje wspólne zebranie personelu pedagogicznego internatu, 

wychowawcy klasy oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.  

14. Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać                 

w internacie do czasu wyjaśnienia sprawy.  

15. Wychowanek, któremu udowodniono czyn zabroniony prawem natychmiast traci 

prawo korzystania z internatu.  

16. Wychowanek ma prawo odwołać się od decyzji o usunięciu z internatu w terminie 14 

dni do Dyrektora Szkoły. 

§ 17 

NAGRODY 

1. Pochwała wychowawcy wobec grupy.  

2. Pochwała Kierownika internatu wobec ogółu młodzieży. 

3. Pochwała na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły.  

4. List pochwalny do rodziców.  

5. Nagroda rzeczowa (książka lub inny upominek).  

 

 

                                                              § 18 

Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie: 

1) postępów w nauce, 

2) problemów wychowawczych i opiekuńczych, 

3) problemów materialnych i organizacyjnych internatu, 

4) wysokości stawki żywieniowej. 

                                                             § 19 

W internacie funkcjonuje monitoring. Zapis monitoringu przechowywany jest w rejestratorze 

przez 4 dni. Za przechowywanie zapisu odpowiedzialny jest Pan Jacek Popis. 

                                                                         § 20 

Przy internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonuje stołówka szkolna. 
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§ 21 

Z wyżywienia w stołówce szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie zamieszkujący 

w internacie, pozostali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisku 

i pracownicy szkoły. 

                                                            § 22 

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Garbatce – Letnisku może zorganizować świetlicę. 


