REGULAMIN INTERNATU
Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie
§1
Postanowienia ogólne
1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza
miejscem zamieszkania.
2. Kierownika internatu powołuje dyrektor szkoły.
3. Kierownik internatu oraz wszyscy wychowawcy tworzą Radę Wychowawczą Internatu.
4. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu. Pracą
samorządu internatu kieruje wybrana przez wychowanków Młodzieżowa Rada Internatu.
5. Regulamin internatu obowiązuje wszystkich mieszkańców.
6. Internat nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pozostawione przez wychowanków w
pokojach.
7. Obowiązkiem wszystkich wychowanków jest dokonanie opłat w wysokości i terminie
określonym w zarządzeniu dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
8. Każdy wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone lub
uszkodzone mienie internackie.
9. Każda osoba przebywająca na terenie internatu, zobowiązana jest do przestrzegania
przepisów bhp i ppoż.
10. Zabronione jest wprowadzanie i posiadanie na terenie internatu wszelkich zwierząt.

§2
Cele i zadania internatu
1. Cele:
1) umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej
roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań,
zainteresowań i uzdolnień,
2) zapewnienie wychowankom stałej opieki i realizacji procesów wychowawczych i
dydaktycznych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
3) dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego
życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej
aktywności.
2. Zadania:
1) zapewnienie całodobowego zakwaterowania oraz właściwych warunków do nauki i
wypoczynku,
2) zapewnienie wychowankom fachowej opieki oraz pomocy w nauce,
3) zapewnienie właściwych warunków sanitarno –higienicznych,
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
5) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez
kulturalnych i sportowych,
6) upowszechnienie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,
7) kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji,
koleżeństwa, życzliwości, odpowiedzialności i umiejętności współdziałania w zespole,
8) kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych,
9) wypracowanie postaw szacunku dla osób pracujących i mieszkających w Internacie,
10) rozwijanie samodzielności i samorządności.

§3
Organizacja życia i pracy w internacie
1. Internat prowadzi działalność całodobową w czasie trwania zajęć dydaktycznowychowawczych w szkole.
2. Wychowawcza rada internatu opracowuje plany pracy poszczególnych grup i opiniuje ogół
spraw opiekuńczo-wychowawczych, podejmuje decyzje w sprawie nagradzania i udzielania
kar wychowankom.
3. W internacie działają sekcje, w których wychowankowie mogą rozwijać swoje zdolności i
zainteresowania.

4. Na posiedzenie wychowawczej rady internatu, podczas którego omawiane są problemy
młodzieży, mogą zostać zaproszeni przedstawiciele młodzieżowej rady internatu.
5. W internacie zatrudnia się pracowników administracyjno-obsługowych.
6. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.
7. Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 35 wychowanek/wychowanków. Opiekuje się nią
wychowawca.
8. Liczbę grup wychowawczych ustala co roku dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym w zależności od ilości mieszkańców internatu.
9. Wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą wynosi 49 godzin zegarowych
tygodniowo.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. choroby mieszkaniec internatu może
pozostać na jego terenie do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna, co jednakże wymaga
wcześniejszego poinformowania wychowawcy, kierownika internatu lub dyrektora szkoły.
11. Do realizacji opieki wychowawczej w szczególnych przypadkach kierownik internatu lub
dyrektor szkoły może wyznaczyć każdego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w
internacie.
12. Mieszkańców internatu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.
13. Dyżur nocny trwa od godziny 22.00 do 6.00.
14. Plan ewakuacji znajduje się na każdej kondygnacji wewnątrz budynku internatu.
§4
Warunki przyjęcia do internatu
1. Nabór do internatu prowadzony jest zgodnie z kryteriami ustalonymi uchwałą nr
XVII/89/16 Rady powiatu grajewskiego z dnia 16 marca 2016 r.
2. Przyjęcie ucznia do internatu następuje po uprzednim złożeniu przez rodziców/opiekunów
prawnych podania i wypełnieniu oświadczeń dołączonych do tego podania.
3. W przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
może zakwaterować uczniów innych szkół.
4. Warunkiem przyjęcia wychowanków ponownie ubiegających się o miejsce w internacie
jest ich dotychczasowe, regulaminowe zachowanie, właściwy stosunek do obowiązków
szkolnych oraz złożenie u wychowawcy internatu do 31 maja deklaracji pobytu na następny
rok szkolny.
5. Wychowanek, który w poprzednim roku szkolnym mieszkał w internacie, ale nie
przestrzegał regulaminu internatu, nie wywiązywał się ze swoich obowiązków oraz był
karany dyscyplinarnie, może zostać nie przyjęty do internatu na kolejny rok szkolny lub
przyjęty na zasadzie pobytu warunkowego.
6. Uczniowie, którzy otrzymali decyzję odmowną w sprawie przyjęcia do internatu, mogą
odwołać się do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
7. Miejsce w internacie uczniowie otrzymują na jeden rok szkolny.

8. Warunkiem pobytu wychowanka w internacie jest przestrzeganie regulaminu internatu,
wykupienia całodziennego wyżywienia oraz dokonanie wszelkich opłat w wysokościach i
terminach określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły.
9. W przypadku rezygnacji z miejsca w internacie w trakcie roku szkolnego, prawni
opiekunowie wychowanka zobowiązani są do pisemnego poinformowania kierownika
internatu z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz dokonania rozliczenia finansowego.
10. W przypadku niedotrzymania właściwego terminu, opiekunowie prawni zostaną obciążeni
dwutygodniowymi kosztami utrzymania w internacie.

§5
Prawa i obowiązki wychowanków
1. Wychowanek internatu ma prawo do :
1) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy i nękania,
2) życzliwego i podmiotowego traktowania oraz poszanowania godności,
3) korzystania z pomocy wychowawców i kierownika internatu w przypadku trudnych
sytuacji życiowych,
4) nagród i kar oraz wysłuchania przed udzieleniem kary i odwołania się od niej lub
występowania z wnioskiem o uchylenie kary,
5) zgłaszania własnych pomysłów dotyczących organizacji życia internatu,
6) wpływania na życie internatu przez działalność samorządową,
7) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,
8) uczestniczenia w życiu kulturalnym internatu, szkoły i miasta,
9) korzystania z obiektów rekreacyjno-sportowych internatu i szkoły,
10) korzystania z wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym sali komputerowej i
bezprzewodowej sieci internetowej,
11) posiadania w pokoju własnego sprzętu multimedialnego po podpisaniu przez
rodzica/opiekuna prawnego dokumentu zwalniającego internat z odpowiedzialności
finansowej za przywieziony sprzęt.
12) przebywania poza internatem w czasie określonym przez regulamin internatu,
13) przyjmowania gości w czasie określonym przez regulamin internatu,
14) odpoczynku w czasie wolnym określonym przez regulamin internatu.
2. Wychowanek internatu ma obowiązek:
1) zapoznania się i przestrzegania regulaminu internatu oraz porządku dnia,
2) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. a w szczególności przestrzegania zakazu używania na
terenie internatu otwartego ognia, wszelkich materiałów pirotechnicznych oraz urządzeń
elektrycznych bez uzyskania zgody wychowawcy,
3) dbania o mienie internatu oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za jego
zniszczenie,
4) systematycznej i sumiennej nauki,
5) kulturalnego zachowania wobec wychowawców, mieszkańców internatu oraz osób
zatrudnionych w internacie,
6) dbania o zdrowie i higienę osobistą oraz poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie
własne oraz współmieszkańców internatu,
7) korzystania z całodziennego wyżywienia w stołówce internackiej i przestrzegania
regulaminu stołówki, który jest oddzielnym dokumentem,

8) utrzymania czystości i estetyki w pomieszczeniach mieszkalnych, socjalnych, sanitariatach
oraz wokół internatu,
9) uczestniczenia w komisyjnym odbiorze pokojów mieszkalnych na początku i na końcu
roku szkolnego,
10) zmiany obuwia każdorazowo przy wchodzeniu lub wychodzeniu z internatu,
11) pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem,
12) stosowania się do porządku dnia obowiązującego w internacie,
13) uczestniczenia w pracach na rzecz internatu i szkoły,
14) dbania o mienie własne i kolegów, zamykania pokojów w czasie nieobecności w związku
z tym, że internat nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy,
15) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, używania środków odurzających, palenia
papierosów, e- papierosów oraz przestrzegania zakazu posiadania i wnoszenia tych środków
na teren internatu,
16) uczestniczenia w zajęciach grup wychowawczych,
17) terminowego regulowania opłat,
18) rozliczania się z powierzonego lub wypożyczonego internackiego sprzętu,
19) okazania do kontroli swoich rzeczy osobistych w uzasadnionych przypadkach podejrzenia
o posiadanie np. alkoholu, środków odurzających, papierosów, e-papierosów,
niebezpiecznych przedmiotów lub przedmiotów pochodzących z kradzieży, itp.
§6
System nagród i kar
1. Po zakończeniu każdego semestru Rada Wychowawcza Internatu dokonuje oceny
zachowania i średniej ocen semestralnych poszczególnych wychowanków i grup
wychowawczych.
2. W stosunku do wychowanków wyróżniających się, stosuje się następujące nagrody:
1) wyróżnienie w postaci pochwały udzielone przez wychowawcę lub kierownika internatu w
rozmowie indywidualnej lub na zebraniu grupy,
2) list gratulacyjny do rodziców,
3) upominek rzeczowy,
4) punkty dodawane do szkolnej oceny zachowania naliczane według ustalonego systemu,
5) uwaga pozytywna wpisana w e - dzienniku.
3. Za niewłaściwe zachowanie stosuje się gradację następujących kar:
1) upomnienie wychowawcy grupy, udzielone w rozmowie indywidualnej lub na zebraniu
grupy,
2) karę porządkową,
3) naganę wychowawcy grupy, udzielonej pisemnie z powiadomieniem rodziców, trenerów i
wychowawców klas,
4) naganę kierownika internatu, udzieloną pisemnie z powiadomieniem rodziców trenerów i
wychowawców klas,
5) pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie na czas określony lub nieokreślony z
powiadomieniem rodziców, trenerów i wychowawców klas,
6) wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców internatu w trybie
natychmiastowym, w przypadku:
a) stworzenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia,
b) naruszenia godności osobistej wychowawców, pracowników internatu lub innych
wychowanków, np. przemocy fizycznej, bullyingu, cyberprzemocy itp.
c) umyślnej dewastacji mienia internatu,
d) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia papierosów, e-papierosów
na terenie internatu, posiadania ich w internacie lub wnoszenia ich na teren placówki,

e) prowadzenia nielegalnej działalności na terenie placówki,
f) wykorzystania wszystkich innych kar przewidzianych w regulaminie internatu.
7) wychowanek może prosić o interwencję w swojej sprawie młodzieżową radę internatu,
która – jeżeli uzna takie działanie za słuszne – przedstawia kierownikowi internatu prośbę z
podpisami innych wychowanków o zaniechanie wykonania kary lub zamienienie jej na inną,
8) Wychowanek, skreślony z listy mieszkańców internatu oraz rodzic / opiekun prawny może
w terminie 7 dni od poinformowania go o skreśleniu wnieść odwołanie do dyrektora szkoły.
9) decyzja podjęta przez dyrektora szkoły jest ostateczna.

§7
Regulamin wyjść poza internat
1. Wychowanek opuszczający internat, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy
określając cel wyjścia, godzinę wyjścia, godzinę powrotu oraz, jeżeli jest niepełnoletni
uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wychowawca dokonuje odpowiedniego zapisu w zeszycie wyjść.
3. W czasie nauki własnej, wyjścia poza internat mogą być realizowane wyłącznie za zgodą
wychowawcy w uzasadnionych sytuacjach.
4. Regulamin wyjść poza internat nie obowiązuje w przypadkach wyjść pod opieką rodziców,
wychowawców lub trenerów.
5. Powrót wychowanków do internatu powinien nastąpić do godziny 21.30.
6. Wychowanek zamierzający wyjechać z internatu w celach sportowych (mecze, zawody,
zgrupowania, itp.), na szkolną wycieczkę lub konkurs zobowiązany jest do zgłoszenia daty i
godziny wyjazdu oraz powrotu wychowawcy grupy.
§8
Regulamin wyjazdów do domu
1. Wychowanek wyjeżdżający do domu w dni wyjazdowe, zobowiązany jest zgłosić ten fakt
wychowawcy.
2. Wychowanek zamierzający wyjechać do domu w innym dniu niż dni wyjazdów,
zobowiązany jest do zgłoszenia z wyprzedzeniem tego zamiaru oraz uzasadnienia celu
wyjazdu, a także telefonicznego potwierdzenia tego faktu przez rodziców.
3. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków zamierzających wyjechać z internatu w
innym celu niż wyjazd do domu, zobowiązani są do poinformowania o tym wychowawcy.
4. W związku z wyjazdem wychowanek ma obowiązek posprzątać pokój, wynieść śmieci,
wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu elektrycznego, zamknąć okno, zamknąć drzwi na klucz
a klucz zostawić w miejscu do tego przeznaczonym.
§9
Regulamin przyjmowania gości
1. Osoba wchodząca na teren internatu, zobowiązana jest do zgłoszenia się do wychowawcy
pełniącego dyżur, pozostawienia dowodu tożsamości oraz podania, do kogo i w jakim celu
przychodzi. Decyzję o wyrażeniu zgody na odwiedziny podejmuje wychowawca.
2. Pobyt osoby odwiedzającej, nie może zakłócić ustalonego regulaminem porządku dnia.
3. Wychowanek przyjmujący gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez nich.
4. Odwiedziny w internacie w dni powszednie mogą być realizowane w godz. 14.30- 16.00
oraz 18.30- 21.00. a w dni wolne od zajęć edukacyjnych od 16.00 do 19.00.

5. W przypadku nie przestrzegania przez odwiedzających ustalonych z wychowawcą zasad
odwiedzin, osoby te będą musiały opuścić internat.
6. Gość opuszczający internat powinien zgłosić ten fakt wychowawcy oraz odebrać dowód
tożsamości.
§ 10
Regulamin zachowań w pokojach
1. Wychowanek ma prawo do zmian związanych z wystrojem pokoju po uzyskaniu zgody
kierownika internatu.
2. Wychowanek przyjmujący gości z innych pokojów oraz osób spoza internatu, zobowiązany
jest do zabezpieczenia i poszanowania rzeczy współlokatorów.
3. Zasady odwiedzin reguluje regulamin przyjmowania gości.
4. Wychowanek nie może korzystać z mienia współlokatorów bez uzyskania ich zgody.
5. W pokojach mieszkalnych zabronione jest używanie grzejników elektrycznych, tosterów,
lodówek, telewizorów oraz sprzętu sportowego typu hantle, sztangi, ławeczki itp.
6. Na korzystanie w pokojach ze sprzętu nagłaśniającego konieczna jest zgoda kierownika
internatu.
7. W pokojach, tak jak na terenie całego internatu, obowiązuje absolutny zakaz używania
otwartego ognia, spożywania alkoholu, używania środków odurzających oraz palenia
papierosów i e - papierosów.
8. Przed opuszczeniem pokoju, wychowankowie mają obowiązek wyłączenia wszystkich
urządzeń elektrycznych, zamknięcia okien i drzwi oraz pozostawienia klucza w miejscu do
tego przeznaczonym.
9. W czasie ciszy nocnej, odwiedziny między pokojami mogą być realizowane wyłącznie za
zgodą wychowawcy nocnego.
10. W pokojach mieszkalnych wychowankowie mają obowiązek zgaszenia górnego światła
do godz. 22.00. W przypadku, gdy chcą dłużej się uczyć wychowawca nocny ustala
indywidualnie zgaszenie światła górnego.
11. Wychowankowie mogą oglądać telewizję po 22.00 tylko po uzyskaniu zgody
wychowawcy nocnego.
12. Pokoje wyznaczone przez wychowawcę do kwaterunku, muszą być przez wychowanków
wysprzątane i opuszczone w wyznaczonym terminie.
13. Wychowankowie mają obowiązek unikania zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu
np. uczestniczenia w bójkach, wchodzenia na parapety, wyrzucania czegokolwiek przez okna,
manipulowania przy instalacji elektrycznej, wodnej i monitoringu.
14. Osoba nie będąca mieszkańcem internatu, może w wyjątkowych sytuacjach skorzystać z
noclegu w internacie po uzyskaniu zgody kierownika internatu.
14. Zabronione jest zamykanie pokoju na klucz od wewnątrz.
15. Zabronione jest trzymanie zwierząt w internacie.
16. Zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz przemocy, w tym cyberprzemocy, wobec
pozostałych mieszkańców i pracowników internatu.
§ 11
Porządek dnia
1. W dni nauki szkolnej :
6.30 – pobudka
6.30 – 7.00 – toaleta poranna/ porządki poranne
7.00 – 7.30 – śniadanie
7.30 - 7.45 - przygotowanie się do wyjścia do szkoły
7.45 – 8.00 – wyjście do szkoły

8.00 – 15.10 – zajęcia szkolne
14.20 – 16.00 – obiad
14.20 – 16.15 – czas wolny
16.15 – przygotowanie do nauki własnej
16.30 – 18.30 – nauka własna
18.30 – 19.00 – kolacja
19.00 – 21.30 – czas wolny/zajęcia wychowawcze
20.30 – 21.30 – toaleta wieczorna
21.30 – 22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej
22.00 – 6.00 – cisza nocna
2. W dni wolne od nauki :
16.00 – 19.00 – przyjazd/rozpakowanie bagaży/przyjmowanie gości
19.00 – 20.00 – powtórzenie pracy domowej/przygotowanie się do lekcji
20.00 – 21.30 – toaleta wieczorna
21.30 – 22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej
22.00 – 6.00 – cisza nocna

