Załącznik nr 11 – ZSLiE im. Stanisława Morawskiego w Brynku

REGULAMIN INTERNATU
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Postanowienia ogólne
§1
Pracownicy internatu jako placówki wspomagającej i uzupełniającej pracę szkoły oraz
przejmującej funkcje opiekuńczo-wychowawcze na okres pobytu w nim wychowanka mają
obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków bytowych służących
osiągnięciu pożądanych efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej. Niniejszy regulamin
ma służyć właściwej realizacji celów określanych statutem szkoły.
Internat jest jednostką koedukacyjną.
Uczniowie będąc mieszkańcami internatu, podzieleni są na grupy wychowawcze.
W skład grupy wychowawczej mogą wchodzić uczniowie danej klasy, jeżeli ich liczba nie
przekracza dopuszczalnego w przepisach oświatowych stanu liczbowego.
W przypadku, gdy liczba uczniów przekracza dopuszczalny stan liczbowy, może być
dokonany inny podział na grupy wychowawcze.
Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje przydzielony przez kierownika internatu
nauczyciel - wychowawca internatu.
Nauczyciel - wychowawca podlega służbowo kierownikowi internatu.
Kierownik internatu podlega służbowo dyrektorowi szkoły.
Wychowankowie internatu razem z uczniami dojeżdżającymi tworzą Samorząd Uczniowski
szkoły.

Postanowienia porządkowe
§2
1. Do internatu może być przyjęty każdy uczeń Technikum Leśnego, którego miejsce
zamieszkania utrudnia lub uniemożliwia dojazd do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach do
internatu mogą zostać przyjęci studenci i absolwenci uczelni leśnych, odbywający praktyki
lub staż w Lasach Państwowych.
2. Podanie o przyjęcie do internatu wraz z kserokopią aktu urodzenia uczeń składa
w sekretariacie szkoły.
3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje kierownik internatu w oparciu o opinię zespołu
wychowawców internatu.
3a. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do płacenia należności za pobyt w internacie
i wyżywienie według obowiązujących stawek w szkole, najpóźniej w terminie do dnia 10-go
każdego miesiąca z góry na każdy miesiąc, na aktualny rachunek bankowy lub w kasie
szkoły.
3b. W przypadku narastających zaległości z tytułu opłat wychowanek zostaje skreślony z listy
mieszkańców internatu.
4. W internacie obowiązuje określony tygodniowy rozkład zajęć:
6.30
- pobudka,
6.30 - 6.45
- toaleta poranna,
6.30 - 7.10
- śniadanie,
7.10 - 7.25
- porządkowanie pomieszczeń internatu,
7.25
- wyjście do szkoły,
7.30 - 15.00 - zajęcia w szkole według planu lekcji i planu zajęć dodatkowych,
13.30 - 14.15 - obiad,
15.00 - 16.00 - zajęcia porządkowe klasy dyżurnej,
14.30 – 18.00 - zajęcia programowe, czas na odpoczynek, prace porządkowe, naukę, czas
do dyspozycji wychowanków,
18.00 - 18.30 - kolacja,
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18.30 – 19.00 - wieczorna kąpiel,
19.00 - 21.30 - nauka własna,
21.30
- apel wieczorny,
21.35 - 21.55 - przygotowanie do ciszy nocnej, toaleta wieczorna,
22.00 - 6.30 - cisza nocna.
W godzinach 7.30 – 12.00 internat jest zamknięty.
Wychowankowie wyróżniający się w pracy na rzecz internatu mogą otrzymać następujące
nagrody:
a) pochwała udzielona przez wychowawcę internatu lub kierownika internatu,
b) list pochwalny do rodziców,
c) pochwała udzielona przez dyrektora szkoły wobec całej szkoły.
W stosunku do wychowanków naruszających regulamin internatu przewiduje się
następujące kary:
a) upomnienie wychowawcy internatu,
b) nagana udzielona przez wychowawcę internatu
c) nagana kierownika internatu, z równoczesnym powiadomieniem rodziców i Rady
Pedagogicznej,
d) usunięcie z internatu na okres od 1-go miesiąca do 1 roku.
Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu, na wniosek zespołu wychowawczego
internatu, podejmuje kierownik internatu.
Od decyzji, o której mowa w pkt 8, wychowanek może odwołać się do dyrektora szkoły za
pośrednictwem wychowawcy klasy do 14 dni od otrzymania decyzji.

Prawa wychowanka internatu
§3
Wychowanek ma prawo do:
1. zakwaterowania, częściowej odpłatności na warunkach ustalonych przez dyrektora szkoły
oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia,
2. korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej
i rozwijania oraz pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,
3. wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz,
w porozumieniu z wychowawcą, w zajęciach sportowych, artystycznych, prowadzonych
przez inne placówki i organizacje,
4. korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie,
5. przyjmowania na terenie internatu osób odwiedzających za wiedzą wychowawcy i przy
przestrzeganiu zasad ustalonych przepisami porządkowymi,
6. współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych w internacie,
7. zwolnienia z uczestniczenia w obowiązkowej nauce własnej w uzasadnionych przypadkach,
8. posiadania w internacie komputera osobistego,
9. zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji
u wychowawcy na dzień przed nieobecnością. Nieobecności niezgłoszone nie podlegają
wyprowiantowaniu,
10. dodatkowej nauki po godz.22.00 w wyznaczonej sali za zgodą wychowawcy dyżurującego.

Obowiązki wychowanka internatu
§4
Wychowanek ma obowiązek:
1. przestrzegać zasad kultury w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
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2. stosować się do zaleceń wychowawców i zarządzeń kierownika internatu, przestrzegać
przepisów BHP i PPOŻ,
3. systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, w pełni wykorzystywać czas i warunki
do nauki,
4. udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce,
5. uczestniczyć w pracach społeczno–użytkowych na rzecz szkoły i internatu,
6. (uchylono)
7. współdziałać w realizacji zadań własnej grupy, jak i innych grup wychowawczych,
8. utrzymywać czystość i estetykę pokoi, pomieszczeń internackich ogólnego użytku oraz
otoczenia internatu,
9. w każdym dniu poprzedzającym dzień wyjazdowy zadbać o generalny porządek w pokoju,
10. (uchylono)
11. przeciwdziałać wszelkim przejawom niszczenia majątku internatu – za szkodę
spowodowaną przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice; szkoda powinna
zostać naprawiona w ciągu 2 tygodni; w przypadku braku personalnie winnego zaistniałej
szkody kosztami naprawy zostaje obciążony ogół mieszkańców pokoju lub internatu,
12. przestrzegać zasad higieny osobistej,
13. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, w razie choroby lub wypadku
bezzwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy dyżurującemu, natomiast na czas choroby
wyjechać do domu,
14. dbać o estetyczny wystrój sali sypialnej,
15. oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę,
16. uzyskać zgodę wychowawcy internatu na wyjście poza rejon szkoły lub wyjazd do domu,
17. punktualnie wracać do internatu (zgodnie z zapisem w zeszycie wyjść),
18. przestrzegać ciszy nocnej i gasić oświetlenie o godzinie 22°°,
19. dbać o kulturę języka,
20. stosować się do ustalonego planu dnia,
21. rzetelnie pełnić dyżury porządkowe.

Wychowankom zabrania się
§5
1. używania grzałek i grzejników elektrycznych, a także samodzielnego naprawiania instalacji
elektrycznej,
2. posiadania w pokojach telewizorów, lodówek, tosterów, mikrofalówek i innych sprzętów
kuchennych. W pokoju może znajdować się tylko czajnik bezprzewodowy,
3. siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz biegania po schodach, siadania i
zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej,
4. wspinania się po gzymsach, rynnach, piorunochronach, balkonach itp.,
5. (uchylono)
6. palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych
środków odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz używania zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń, jak również przywożenia,
wnoszenia na teren internatu i posiadania w/w używek i rzeczy,
7. przyjmowania wizyt osób z zewnątrz bez zgody i wiedzy wychowawcy dyżurującego,
8. wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki,
9. zamykania się na klucz w salach sypialnych i innych pomieszczeniach internatu;
wchodzenia do pomieszczeń pracowniczych, gospodarczych, garaży, piwnic, strychów,
kanałów itp.,
10. posiadania zwierząt na terenie internatu,
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11. wywierania presji na uczniach klas młodszych oraz namawiania kolegów do złych
zachowań,
12. (uchylono)
13. używania w internacie środków pirotechnicznych i chemicznych zagrażających zdrowiu
i życiu,
14. przebywania na terenie internatu w trakcie trwania zajęć szkolnych bez zgody
wychowawcy dyżurującego bądź kierownika internatu,
15. przebywania w czasie ciszy nocnej poza swoją salą sypialną (z wyjątkiem wyjścia
do toalety),
16. zakłócania ciszy nocnej,
17. przechowywania w pokojach rzeczy łatwo psujących się,
18. wyrzucania śmieci przez okno, do rynien oraz do urządzeń sanitarnych,
19. samowolnych zmian w umeblowaniu sali sypialnej,
20. przebywania w pokoju w czasie nieobecności jego mieszkańców.

Pracownicy internatu i dokumentacja
§6
1. W internacie zatrudnieni są: pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi.
2. Pracownikami pedagogicznymi w internacie są: kierownik internatu, wychowawcy oraz
pedagog szkolny.
3. Obowiązki pracowników pedagogicznych i obsługi określają odpowiednio: przepisy prawa
oświatowego, Regulamin Pracy oraz szczegółowe zakresy czynności.
W internacie prowadzi się następującą dokumentację:
1. Roczny plan pracy
2. Dzienniki zajęć wychowawczych
3. Tygodniowe plany pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą.
4. Księgę meldunkową wychowanków oraz gości.
5. Księgę wyjść i wyjazdów wychowanków.
6. Zeszyt dyżurów nocnych.
7. Księgę protokołów z posiedzeń zespołu wychowawczego.
8. Harmonogram pracy wychowawców i pracowników pedagogicznych.
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2.
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5.
6.

Postanowienia końcowe
§7
Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na
mieszkańców oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, wychowanek może
utracić prawo do zamieszkiwania w internacie.
O każdej karze, od nagany wychowawcy do usunięcia z internatu włącznie, będą
powiadamiani pisemnie rodzice (opiekunowie) ucznia.
Wychowanek usunięty ze szkoły automatycznie traci prawo do mieszkania w internacie.
W bardzo szczególnych przypadkach, na wniosek rodziców (opiekunów) lub pełnoletniego
wychowanka, decyzją dyrektora szkoły, spłata zadłużenia za pobyt w internacie
i wyżywienie, może być rozłożona na raty.
Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczniów.
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Radę Internatu.

