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Załącznik nr 11 – ZSLiE im. Stanisława Morawskiego w Brynku 

 

REGULAMIN INTERNATU 
 

Postanowienia Ogólne 

& 1 

1.Internat jako placówka wspomagająca i uzupełniająca prace szkoły oraz przejmująca funkcje 

opiekuńczo-wychowawcze, na okres pobytu wychowanka, ma obowiązek tworzenia dla młodzieży 

optymalnych warunków bytowych, służących osiągnięciu pożądanych efektów pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. Niniejszy regulamin ma służyć właściwej realizacji celów określanych statutem 

szkoły. 

2. Internat jest jednostką koedukacyjną 

3. Uczniowie będąc mieszkańcami internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. 

4. W skład określonej grupy wychowawczej wchodzą uczniowie danej klasy oraz ewentualnie 

uczniowie innych klas pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza dopuszczalnego stanu 

liczbowego. 

5. W przypadku gdy liczba uczniów przekracza dopuszczalny stan liczbowy ,może być dokonany 

inny podział na grupy wychowawcze. 

6. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje przydzielony przez kierownika internatu nauczyciel-

wychowawca internatu. 

7. Nauczyciel-wychowawca podlega służbowo kierownikowi internatu. 

8. Kierownik Internatu podlega służbowo Dyrektorowi Szkoły. 

9. Wychowankowie internatu razem z uczniami dojeżdżającymi tworzą samorząd uczniowski  

szkoły. 
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                                                             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 na osobnych warunkach ustalanych każdorazowo 

z zainteresowanym zakwaterowaniem. 

2. Podanie wraz z innymi dokumentami  składa uczeń w sekretariacie szkoły. 

3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje kierownik internatu w oparciu o  opinię 

zespołu wychowawców internatu. 

4. W internacie obowiązuje określony tygodniowy rozkład zajęć: 

           6.30                 - pobudka 

           6.30-6.45        - toaleta poranna 

           6.30-7.10        - śniadanie 

           7.10-7.20         - porządkowanie pomieszczeń internatu 

          7.20                  - wyjście do szkoły 

          7.30-15.00         - zajęcia w szkole według planu lekcji i planu zajęć dodatkowych 

         13.30-14.30       - obiad 

         15.00-16.00      - zajęcia klasy dyżurnej 

         14.30 – 17.50   -   zajęcia programowe, czas wolny wychowanków 

         17.50 – 18.20    -  kolacja 

         18.25-   18.30     -przygotowanie do nauki własnej 

         18.30 -  20.30    -  nauka własna(3) 

         20.30 – 21.30    - zajęcia programowe, czas wolny wychowanków, czas na kąpiel 

         21.30                     -apel   wieczorny 

         21.35 – 21.55    - przygotowanie do ciszy nocnej, toaleta wieczorna 

          22.00 – 6.00     - cisza nocna 
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5. W godzinach 7.30 – 12.00 internat jest zamknięty, jego otwarcie dla ucznia w godzinach 

pomiędzy 7.30-12.00 jest możliwe tylko przez portiera lub kierownika internatu 

w uzasadnionych przypadkach takich jak: pilny wyjazd do domu(konieczność spakowania 

się), interwencja służb zewnętrznych, awaria w pokoju ucznia z koniecznością jego 

obecności, 

6.  Wychowankowie wyróżniający się mogą otrzymać następujące nagrody: 

            a. pochwała udzielona przez wychowawcę(wpis pozytywny w kartę ucznia), kierownika 

internatu 

            b. wysłanie listu pochwalnego do rodziców 

            c. pochwała udzielona przez Dyrektora wobec całej szkoły 

7. W stosunku do wychowanków naruszających regulamin internatu przewiduje się  kary 

w następującej gradacji: 

           a. uwaga wychowawcy lub opiekuna grupy poprzez wpis negatywny w karcie ucznia 

(jakikolwiek wpis negatywny w karcie ucznia jest podstawą do udzielenia w następnej 

kolejności nagany wychowawcy grupy) 

           b. nagana udzielona przez wychowawcę internatu z ostrzeżeniem o możliwości 

otrzymania nagany kierownika internatu 

           c. nagana kierownika internatu z równoczesnym powiadomieniem rodziców (uczniów 

niepełnoletnich) i Rady Pedagogicznej z możliwością usunięcia ucznia z internatu na okres 

od jednego miesiąca wzwyż. 

8. Decyzje o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje kierownik internatu. Może 

zasięgnąć opinii Rady Internatu 

9. W sytuacjach, w których wychowanek został złapany na takich czynnościach jak: handel 

dopalaczami , narkotykami, papierosami, alkoholem; zażywanie dopalaczy, narkotyków 

oraz w innych sytuacjach, przez które wychowanek umyślnie sprowadził bezpośrednie 

zagrożenia życia lub zdrowia dla siebie, innych mieszkańców lub pracowników, 

ewentualnie zagrożenia dla majątku szkoły nie stosuje się gradacji kary i obowiązuje z 

automatu kara usunięcia z internatu. 

9. Od decyzji, o której mowa w pkt 8 , wychowanek może odwołać się do Dyrektora szkoły, 

Rady Pedagogicznej za pośrednictwem wychowawcy klasy do 14 dni od otrzymania decyzji. 
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Prawa wychowanka internatu 

& 3 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Zakwaterowania w internacie na zasadach określonych w Regulaminie Internatu, 

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 i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień. 

3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz  

w porozumieniu z wychowawcą w internacie zajęciach sportowych, technicznych  

i artystycznych, organizowanych przez placówki, organizacje i osoby spoza internatu 

i szkoły. 

4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we 

wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie. 

5. Przyjmowania na terenie internatu osób odwiedzających go za wiedzą i zgodą 

wychowawcy oraz przy przestrzeganiu zasad ustalonych przepisami porządkowymi. 

6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych w internacie. 

7. Zwolnienia w czasie nauki własnej w uzasadnionych przypadkach. 

8. Do posiadania i korzystania z komputera osobistego z zastrzeżeniem, ze w trakcie nauki 

własnej i ciszy nocnej nie wolno korzystać z niego w celach rozrywkowych. 
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Obowiązki wychowanka internatu 

&4 

   Wychowanek ma obowiązek: 

      1.  Zachowywać się w sposób godny ucznia Technikum Leśnego w Brynku. 

      2.  Wykonywania zaleceń i zarządzeń przełożonych, przestrzegania przepisów BHP i  PPOŻ. 

       3.  Systematycznego uczenia się, wzbogacania swej wiedzy, jak najlepszego wykorzystania   

           warunków do nauki. 

4.    Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce. 

       5.    Uczestniczenia w pracach społeczno–użytkowych na rzecz szkoły i internatu. 

6. Dokonywania drobnych napraw oraz wykonywanie prac służących poprawie estetyki  

i warunków życia w internacie za zgodą kierownika internatu. 

7. Współdziałania w realizacji zadań własnej grupy jak i innych grup wychowawczych. 

8. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu 

i przeprowadzania generalnych porządków w każdy czwartek 

9. Regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i pobyt w internacie każdorazowo do dnia 

10 bieżącego miesiąca.  

10.  Wychowanek ma obowiązek szanować mienie społeczne i nie naruszać własności innych. 

Za oddane do swego użytku sprzęty wychowanek odpowiada materialnie. 

11. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania zasad higieny osobistej. 

12. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania zasad ubioru adekwatnego do 

odpowiedniego miejsca i czasu oraz obecności innych osób w tym płci przeciwnej w trakcie 

pobytu w internacie. 

13. Wychowanek zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy o chorobie 

14. Dekorowanie sal sypialnych, dokonywanie zmian w umeblowaniu tylko za zgoda 

kierownika internatu. 

15. Mieszkaniec internatu ma obowiązek szanować stan wszystkich użytkowanych przez niego 

elementów wyposażenia pomieszczeń i samych pomieszczeń, a w przypadku stwierdzenia 

celowego zniszczenia (wandalizmu) lub użytkowania niezgodnie z zasadami użytku  

prowadzącymi do zniszczenia będzie obciążony kosztami zakupu, naprawy, wymiany 

zniszczonych elementów zgodnie z funkcjonującym cennikiem(2) jako załącznikiem do 

regulaminu ustalanym co roku. 
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16. Opuszczanie internatu rozumiane każdorazowo jako wychodzenie poza rejon szkoły(1) czy 

wyjazdy do domu mogą odbywać się tylko za wiedzą i zgodą wychowawcy internatu lub 

kierownika internatu po obowiązkowym każdorazowym wypisie w zeszycie wypisów lub 

kiedy wymienieni wcześniej są nieobecni, za pisemną zgodą wychowawcy klasy, dyrektora 

lub wicedyrektora po okazaniu pisemnej zgody portierowi. Powrót powinien nastąpić 

w ściśle określonym terminie również zgłoszonym w zeszycie wypisów. 

17. Oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę  

Uwaga 

Za rejon szkoły(1) uważa się całą powierzchnię Zespołu Pałacowo Parkowego leżącego na 

terenie miejscowości Brynek. 
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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 różnych 

sprzętów kuchennych – kuchenka uczniowska znajduje się na parterze w budynku 

internatu. 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. Samowolnych kąpieli w rzece, stawach oraz innych niestrzeżonych kąpieliskach.  

6.  Palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków, 

dopalaczy i innych środków odurzających, uprawiania gier hazardowych, handlu 

jakimikolwiek przedmiotami i substancjami oraz używania zagrażających bezpieczeństwu 

mieszkańców przedmiotów i urządzeń jak również przywożenia, wnoszenia i posiadania na 

terenie rejonu szkoły w/w używek  i rzeczy również przez wychowanków pełnoletnich. 

W sytuacji podejrzenia bycia ucznia pod wpływem alkoholu uczeń będzie poproszony 

o poddanie się próbie badania alkomatem szkolnym. W przypadku odmowy poddania się 

próbie badania alkomatem, w przypadku ucznia pełnoletniego wychowawca może wezwać 

Policję aby ta przeprowadziła badanie, natomiast w przypadku ucznia niepełnoletniego 

powiadamiani są rodzice, którzy muszą niezwłocznie odebrać ucznia do domu. 

W obu przypadkach wobec uczniów zostaną nałożone kary przewidziane w Regulaminie 

Internatu, jednak w przypadku zażywania środków wymienianych w punkcie 6. karą 

najniższą będzie zawsze nagana wychowawcy grupy. 

7. Przyjmowania wizyt osób bez zgody i wiedzy wychowawcy dyżurującego.  

8.  Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki . 

9. Zamykania się w  salach sypialnych na klucz i innych pomieszczeniach internatu. 

Wchodzenia do pomieszczeń pracowniczych, gospodarczych, garaży, piwnic, strychów, 

kanałów itp. 

10.  Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt ( psy, koty, myszki, chomiki, świnki 

morskie, pająki itp.) 

11. Wywierania presji fizycznej lub psychicznej na innych uczniach i namawiania kolegów do 

złych zachowań . 

12.  Jeżdżenia samochodami, motorami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi 

z wyłączeniem rowerów na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w celach innych jak  

dojazd i odjazd do lub z w/w Zespołu. Użytkowanie samochodów, motorów, motorowerów 
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i innych pojazdów mechanicznych z wyłączeniem rowerów jest dopuszczalne tylko 

sytuacjach takich jak przyjazd do internatu z domu i wyjazd z internatu do domu oraz w 

przypadkach przyjazdów  i wyjazdów, których celowość jest zgłoszona każdorazowo 

wychowawcy oraz odnotowana w zeszycie wypisów. 

13. Używania w internacie otwartego ognia, środków pirotechnicznych, petard i środków 

chemicznych zagrażających zdrowiu i życiu. 

14. Przebywania na terenie internatu w trakcie trwania planowanych zajęć szkolnych lub 

tzw.”okienek” bez zgody  wychowawcy  dyżurnego, kierownika internatu lub portiera, 

(który ma prawo wpuścić uczniów do internatu tylko po uzyskaniu zgody kierownika 

internatu). 

15. Przebywania w czasie ciszy nocnej poza swoją salą sypialną ( wyjątek wyjście do wc ). 

16. Przebywanie dziewczyn w pokojach męskich i chłopaków w pokojach żeńskich w celach 

innych niż dydaktyczne lub towarzyskie w godzinach 21.30-7.30 oraz w trakcie nauki 

własnej.  Zabrania się uczniom wspólnego leżenia w łożkach. 

17. Przebywać od 21.30 do 7.30 w nie swoich pokojach. 

18. Przechowywać w pokojach rzeczy łatwo psujących się. 

19. Wyrzucania śmieci przez okno, do rynien oraz do urządzeń sanitarnych. 

20. Wylewania przez okna jakichkolwiek substancji płynnych. 

21. Organizowania bez zgody kierownika internatu i opiekuna grupy spotkań towarzyskich 

z udziałem  osób nie będących uczniami szkoły na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego. 

22. Rozpalania ognia lub grilla na terenie pałacu i Zespołu Pałacowo Parkowego bez zgody 

kierownika internatu i bez obecności opiekuna grupy. 
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Pracownicy internatu i dokumentacja 

                                                                                       §6 

1. W internacie są zatrudnieni: 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: karta 

nauczyciela, regulamin pracy oraz szczegółowe zakresy czynności. 

W internacie prowadzi się następującą dokumentację: 

1. Roczny plan pracy 

2. Dzienniki zajęć wychowawczych 

3. Miesięczne 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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Postanowienia końcowe 

§7 

1. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na 

mieszkańców oraz w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków,  wychowanek może 

utracić prawo do zamieszkiwania w internacie. 

2. O każdej karze, od nagany wychowawcy do usunięcia z internatu włącznie, będą 

powiadamiani pisemnie rodzice (opiekunowie) ucznia. 

3.  Wychowanek usunięty ze szkoły automatycznie traci prawo do zamieszkiwania 

w internacie. 

4. Zaleganie przez wychowanka z opłatami za internat i wyżywienie przez ponad 50 dni 

skutkować może automatycznym skreśleniem z listy mieszkańców internatu. W bardzo 

szczególnych przypadkach, na wniosek rodziców (opiekunów) wychowanka, decyzją 

dyrektora szkoły, spłata zadłużenia może być rozłożona na raty. 

5. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczniów. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Radę Pedagogiczną. 

 

        Dyrektor Szkoły                                     Kierownik Internatu 

 

Załącznik nr.1 

 


