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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Internat Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  jest placówką opiekuńczo –  

wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania. 

§ 2 

Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno - wychowawczy 

oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo - wychowawczym 

internatu. 

§ 3 

Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz  opiekę 

młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie jak    

i młodzieży uczącej się w innych szkołach ponadgimnazjalnych w Rzeszowie. 

§ 4 

Internat realizuje swoje zadania  przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii letnich 

 i zimowych. 

§ 5 

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego  

w Rzeszowie. 

§ 6 

W ramach Internatu funkcjonują : 

1. Kierownik Internatu 

2. Rada Wychowawców Internatu 

3.   Młodzieżowa Rada Internatu 

§ 7 

Kierownika internatu powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

Szkoły i organu prowadzącego szkołę. 

Do podstawowych zadań kierownika internatu należy: 

1.kierowanie internatem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej 

pedagogiki, 

2. planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i administracyjnej internatu. 

3.planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w internacie, 



  

4.czuwanie nad warunkami socjalnymi i stanem sanitarnym internatu. 

§ 8 

Rada Wychowawców Internatu złożona jest ze wszystkich wychowawców pracujących  

w Internacie i zajmuje się doskonaleniem pracy opiekuńczo-wychowawczej placówki. 

§ 9 

Młodzieżowa Rada Internatu jest organizacją samorządową, będącą reprezentacją mieszkańców 

Internatu, która współuczestniczy realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.  

§ 10 

Internat posługuje się pieczątką  o treści:  

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 

Internat 

35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4 

Rozdział II 
Zadania internatu 

§ 11 

1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. 

2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.  

3.Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

4.Umożliwienie wychowankom korzystania z pokoju nauki cichej, dostępnych pomocy  

    naukowych , Internetu. 

5.Tworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie za pośrednictwem  

  samorządu internatu kulturalnej formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków. 

6. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu 

    i dbałości o stan zdrowia. 

7.Tworzenie warunków do swobodnego kształtowania przez wychowanków swoich postaw  

  światopoglądowych, przy jednoczesnym upowszechnianiu uniwersalnych wartości  

  chrześcijańskich i ogólnoludzkich. 

8.Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności 

   i samorządności, tolerancji oraz demokratycznych postaw wychowania. 

9.Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo –    

   gospodarczych. 

10.Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami, samorządem  

    internatu oraz placówkami działającymi w środowisku. 



  

11.Internat nie ponosi odpowiedzialności za mienie będące własnością wychowanka. 

Rozdział III 
Organizacja pracy w internacie 

 § 12 

Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizuje się w grupach wychowawczych 

internatu przez wychowawców i przy współudziale samorządu internatu. 

    § 13 

Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej internatu i 

stanowi w nim podstawową komórkę samorządności. 

  § 14 

Ilość wychowanków w grupie wychowawczej internatu może liczyć do 35-40 osób. 

  § 15 

Wymiar godzin pracy wychowawczej na jedną grupę wynosi 49 godzin zegarowych  

w tygodniu. 

§ 16 

Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca grupy, który współdziała z 

wychowankami w realizacji planowanych i podjętych działań. 

§ 17 

W celu zachowania ciągłości pracy opiekuńczo - wychowawczej z grupą w przypadku 

zmniejszenia ilości wychowanków w grupie w trakcie trwania roku szkolnego, liczba grup  

i przydzielonych na nie godzin nie ulega zmianie. 

§ 18 

Internat sprawuje opiekę w godzinach nocnych ( od 22 do 6 ) . 

§ 19 

Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu  

i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku. 

§ 20 

Jednostkami administracyjno-obsługowymi internatu są: stołówka, kuchnia i magazyny. 

 

§ 21 

1.Ze stołówki korzystają mieszkańcy internatu, uczniowie i osoby trzecie. 

2.Wysokość stawki żywieniowej proponuje kierownik stołówki, a zatwierdza ją Dyrektor ZSKU. 

Jest ona zmienna i dostosowana każdorazowo do cen surowców. 



  

3.Każdy mieszkaniec zobowiązany jest wykupić codzienny abonament na wyżywienie. 

4.Zwrot kosztów za niewykorzystane bloczki żywnościowe z powodu choroby lub innych uzasadnionych 

sytuacji może nastąpić w przypadku zgłoszenia nieobecności do godz. 13.00 

dnia poprzedzającego. 

5.Uczniom i innym osobom stołującym się, którzy nie zgłoszą swojej nieobecności naliczany 

jest faktyczny koszt wyżywienia. 

§ 22 

1.Za pobyt w internacie mieszkaniec wnosi opłatę stałą ustalaną administracyjnie( Zarządzenie Dyrektora 

ZSKU). 

2.Opłata stała dla dwóch lub więcej osób z rodziny może być pomniejszana( Zarządzenie  

Dyrektora ZSKU). 

3.W przypadku rezygnacji z mieszkania w internacie opłata stała nie ulega zwrotowi. 

4.Zwrot opłaty stałej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła w dniu wniesienia w/w 

opłaty. 

§ 23 

1.Internat współpracuje z rodzicami wychowanków w zakresie następujących spraw: 

-postępów w nauce,  

-rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  

-rozwiązywaniu materialnych i organizacyjnych problemów placówki. 

2.Kontakty z rodzicami utrzymują wychowawcy internatu oraz kierownik internatu. 

3.Rodzice mają prawo do wnoszenia uwag o pracy  placówki. 

4.rodzice mają prawo do odwiedzania swoich dzieci w internacie. 

§ 24 

1.pracownicy administracji i obsługi internatu są zatrudnieni przez Dyrektora ZSKU  

w Rzeszowie. 

2.Wszyscy pracownicy administracji i obsługi w internacie podlegają bezpośrednio kierownikowi 

internatu. 

Rozdział IV 
Przyjęcie do internatu 

§ 25 

1.mieszkańcem internatu może być uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, których 

organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Rzeszowie. 



  

2. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń mieszkający w miejscowości, z której 

codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy. 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu składają podania na ustalonym druku  

w terminie: 

 uczniowie klas II, III i IV do 30.05. każdego roku szkolnego, 

 uczniowie klas I w terminie określonym rekrutacją. 

4. Wniosek o przyjęcie do internatu składa rodzic lub uczeń do kierownika internatu. 

5.O przyjęciu do internatu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

  Przewodniczący-kierownik internatu , 

Członkowie-Rada Wychowawców Internatu, Młodzieżowa Rada Internatu. 

6.Uczniowie będą przyjmowani w następującej kolejności: 

 uczniowie ZSKU, 

 uczniowie, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i otrzymali pozytywną 

opinię Rady Wychowawców Internatu, 

 uczniowie innych szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 26 

Przy analizie formalnej wniosku, bierze się pod uwagę następujące kwestie: 

 odległość od miejsca zamieszkania, 

 czasookres zamierzonego korzystania z internatu 

 zdarzenia losowe; trudna sytuacja materialna rodziny, rodzina zagrożona patologią itp. 

§ 27 

Uczniowi który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się  

do Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w terminie 7 dni  

od otrzymania decyzji ( powiadomienia ). 

§ 28 

Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat finansowych  

za korzystanie z internatu w terminie do końca każdego miesiąca na następny miesiąc. 

 Rozdział V 
Młodzieżowa Rada Internatu 

 § 29 

Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie samorząd grupy składający się z przewodniczącego, 

zastępcy i skarbnika - warunkiem pełnienia funkcji w samorządzie jest prezentowanie nienagannej 

postawy. 



  

 

   § 30 

Do zadań samorządu grupy realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą grupy należy  

w szczególności: 

1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy 

 opiekuńczo - wychowawczej w grupie, 

2. dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy, 

3. koordynowanie prac porządkowych i gospodarczych wykonywanych przez członków grupy, 

4. kontrola i ocena pracy wykonywanej przez członków grupy, 

5. regulowanie wewnętrznego życia grupy, wpływanie na organizację czasu wolnego, rozstrzyganie 

sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody, 

   § 31 

Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie mają prawo uczestniczyć w tworzeniu 

samorządu internatu, 

a) samorząd internatu składa się z przedstawicieli  samorządów grup wychowawczych, 

b) członkowie samorządu poszczególnych grup wybierają Młodzieżową Radę Internatu składającą 

się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, 

c) wybór Młodzieżowej Rady Internatu  dokonywany jest do końca września w każdym roku 

szkolnym przy udziale co najmniej 75% obecności członków samorządu poszczególnych grup, 

d) opiekę nad  Młodzieżową Radę Internatu sprawuje wychowawca przydzielony przez kierownika 

na wniosek samorządu. 

     § 32 

Samorząd internatu prowadzi swą działalność w oparciu o sekcje i koła zainteresowań: 

- sekcja  sanitarno-gospodarcza, 

- sekcja nauki, 

- sekcja sportowa-rekreacyjna, 

- sekcja kulturalno - oświatowa. 

§ 33 

Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu  w szczególności należy: 

1. współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo - wychowawczej oraz gospodarczej 

internatu, 

2. koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych  

przez grupy, 



  

3. poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym 

funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków, 

4. dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności młodzieży  

w internacie, 

5. organizowanie imprez i uroczystości internatowych, 

6. reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły. 

 

Rozdział VI 
Prawa wychowanka 

§ 34 

Prawa wychowanka jako ucznia określa Statut Zespołu szkół Kształcenia Ustawicznego  

w Rzeszowie. 

Wychowanek ma prawo do: 
1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia. 

2. Korzystania z pomieszczeń takich jak sala telewizyjna, stołówka, sala cichej nauki, świetlica, 

boiska sportowe i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania 

zainteresowań i uzdolnień. 

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

w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych  

prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe. 

4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz  

we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie. 

5. Przyjmowania w internacie swoich gości, np. rodziców, znajomych, krewnych itp.  

w pokojach mieszkalnych i innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach  

po uzyskaniu zgody dyżurującego wychowawcy. 

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

7. Korzystania z audycji telewizyjnych po godzinie 22.00 za zgodą kierownika bądź wychowawcy 

dyżurnego ( filmy i programy o dużych wartościach wychowawczych ) pod warunkiem, że nie 

zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom internatu. 

8. Zwracania się do wychowawcy grupy, kierownika internatu we wszystkich istotnych sprawach 

 i uzyskiwania od nich pomocy. 

9. Wszystkich wychowanków internatu obowiązuje jeden regulamin opracowany na podstawie 

kodeksu ucznia i statutu szkoły. 



  

10. Wszyscy wychowankowie mają jednakowe prawa i obowiązki określone w regulaminie 

internatu. 

11. Wychowankom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach 

osobistych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć. 

12. Większe kwoty pieniężne i wartościowe przedmioty można oddać do depozytu wychowawcy 

13. Dekorowanie sal sypialnych oraz dokonywanie zmian w umeblowaniu może odbywać się  

wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy. 

14. Dodatkowa nauka po godzinie 22.00 może odbywać się w salach cichej nauki za zgodą 

wychowawcy dyżurnego. 

15. Wychowankom w uzasadnionych sytuacjach mogą być przyznane dodatkowe "uprawnienia" 

dotyczące czasu nauki własnej, wyjść z internatu, zwolnienia z dyżurów i prac gospodarczych - po 

uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą grupy i kierownikiem internatu. 

 

 

Rozdział VII 
Obowiązki wychowanka  

§ 35 

Wychowanek ma obowiązek: 
1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas 

 i warunki do nauki. 

2. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie. 

3. Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej. 

4. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu. 

5. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu, środowiska. 

6. Brać udział w dyżurach w internacie jak i w stołówce internatu. 

7. Dokonywać drobne naprawy i prace służące poprawie estetyki i warunków życia 

 w internacie. 

8. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą. 

9. Przestrzegać rozkład dnia obowiązującego w internacie. 

10. Ponosić odpowiedzialność materialną indywidualnie bądź zbiorowo za zniszczone mienie  

internatu. 

11. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu  - w przypadku nie uzyskania 

zgody zaniechać wyjazdu lub wyjścia. 



  

12. Wychowankowie internatu, którzy w czasie nauki własnej mają inne dodatkowe zajęcia 

powinni uzasadnić swoją nieobecność przedstawiając zaświadczenie o uczestniczeniu w w/w 

zajęciach oraz zgodę rodzica. 

13. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są poinformować wychowawcę grupy o zamiarze 

wyjazdu z internatu i terminie powrotu oraz przedstawić pisemną zgodę rodzica na wyjazd  

z internatu. W przypadkach losowych (np. telegram), zgodę na wyjazd może udzielić kierownik 

internatu. 

14.Wychowanek powinien odnosić się z szacunkiem do swych przełożonych oraz być uprzejmym 

dla personelu administracyjnego i gospodarczego.  

15.Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o higienę osobistą, 

estetykę ubioru, kultury słowa i bycia. 

16.Udostępnić wychowawcy szafkę do przeglądu(w trosce o zdrowie, higienę  

i bezpieczeństwo). 

17.Przestrzegać terminów  wymiany bielizny pościelowej. 

18.Dokonać rozliczenia się z internatem pod koniec roku szkolnego lub w innym terminie 

 w przypadku wcześniejszego odejścia. 

19. W przypadku choroby wychowankowie mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy grupy  

lub wychowawcy dyżurnego. 

20. Wychowanek w czasie choroby nie może przebywać w internacie, powinien wyjechać  

do domu. 

21. Przyjazd do internatu po dniach wolnych powinien nastąpić najpóźniej do godziny 21.00. 

22. W przypadku niemożności powrotu z domu do internatu ( np. choroba, zdarzenie losowe )  

należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę grupy lub kierownictwo  

internatu w celu wyprowiantowania. Nie powiadomienie o nieobecności w internacie spowoduje, 

że wychowankowi nie zostaną zwrócone koszty z tytułu wykupu bloczków żywnościowych. 

23. Wszystkie wyjazdy związane z opuszczeniem zajęć lekcyjnych wymagają zgody wychowawcy 

klasy i rodzica.  

24. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp wydanych  

w internacie oraz znajomość instrukcji p.poż. i planów ewakuacyjnych . 

25. Wychowanek powinien czuć się współodpowiedzialny za mienie społeczne, zgłaszać 

niezwłocznie kierownikowi internatu lub wychowawcom wszelkie spostrzeżone uszkodzenia  

oraz pomagać w wykrywaniu tych którzy celowo lub bezmyślnie niszczą mienie internatu. 

 

 



  

26. Za oddane do swego użytku sprzęty i urządzenia wychowanek odpowiada materialnie,  

w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i niemożności ustalenia sprawcy 

odpowiedzialność materialną ponosi dana grupa wychowawcza lub mieszkańcy piętra . 

27.  Podczas korzystania ze stołówki należy stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego 

wychowawcę jak również przestrzegać regulamin wydawania posiłków. 

28. Wychowankowie zobowiązani są do pełnienia dyżurów w stołówce zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez samorząd i wychowawców grup. Sposób spełniania dyżurów 

regulują odrębne przepisy o obowiązkach dyżurnego. 

29.  Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie internatu ustalonego rozkładu 

dnia. 

30.Wychowanków internatu obowiązują również wszystkie bieżące zarządzenia i polecenia 

wydane przez kierownictwo i wychowawców internatu a nie ujęte w niniejszym regulaminie. 

Rozdział VIII 
Wychowankom zabrania się :  

§ 36 

1. Używania grzałek i grzejników elektrycznych a także samodzielnego naprawiania instalacji  

elektrycznej. 

2. Siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na klatce 

schodowej. 

3. Przebywania bez zgody osób dyżurujących w pomieszczeniach kuchni, magazynach oraz 

wchodzenia na dach internatu. 

4. Samowolnych kąpieli w rzece oraz innych niestrzeżonych kąpieliskach. 

5. Palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków 

odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz używania zagrażających bezpieczeństwu 

mieszkańców przedmiotów i urządzeń(amunicji, przedmiotów pirotechnicznych, broni). 

6.Przebywanie w internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających lub posiadanie tych środków.  

7.Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych. 

8. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki . 

9. Zamykania sal mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków  

w godzinach 6.00 – 22.00. Poza wymienionymi godzinami salę należy otworzyć na żądanie 

dyżurnego wychowawcy bądź kierownika internatu. 

10. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt ( psy, koty i itp. ). 



  

11.Samowolnej zmiany zakwaterowania w pokojach. 

12.Chodzenia w po internacie w butach używanych do wyjścia. 

13.Wyrzucania przez okno śmieci, butelek i innych przedmiotów. 

14.Hałasowania, zwłaszcza w godzinach obowiązkowej nauki własnej i ciszy nocnej. 

15.Telefon komórkowy powinien być wyłączony w czasie nauki własnej i ciszy nocnej. 

Rozdział IX 
Wyróżnienia i nagrody 

§ 37 

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą 

wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody: 

1. Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków. 

2. Pochwałę lub wyróżnienie kierownika internatu wobec wychowanków. 

3. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora szkoły. 

4. List pochwalny do rodziców. 

5. Dyplom uznania. 

6. Nagrodę książkowa. 

7. Uzyskanie przywilejów.  

 

Rozdział X 
Kary 
§ 38 

Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka internatu, czyny chuligańskie, niszczenie 

mienia, rażące naruszanie norm moralnych, aroganckie zachowanie się wobec wychowawców, 

kierownika internatu, personelu administracyjnego i obsługi, kolegów  oraz nagminne łamanie 

regulaminu internatu - wychowanek może być ukarany: 

1. Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy. 

2.Naganą od wychowawcy w obecności młodzieży.  

3.Upomnieniem lub naganą przez kierownika internatu. 

4.Obniżeniem stopnia z zachowania za I semestr lub koniec roku szkolnego. 

5.Powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się wychowanka. 

6.Pozbawienie miejsca w internacie. 

 



  

 

 

Za rażące naruszenie norm współżycia społecznego ( stosowanie przemocy, przymuszania,  

za kradzieże mienia internatu, mienia wychowanków, za spożywanie alkoholu, przebywanie  

w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu, rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków,  

za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadku nie wywiązywania się  

z podjętych zobowiązań i nałożonych kar wychowanek może utracić prawo zamieszkania  

w internacie.  

§ 39 

Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje kierownik internatu na wniosek 

wychowawcy grupy  wraz z opinią Rady Wychowawców Internatu . 

§ 40 

Od  decyzji kierownika internatu wychowanek może odwołać się do dyrektora szkoły  

w terminie 7 dni.  

§ 41 

Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 

 

 

Rozdział XI 
Rada Wychowawcza internatu. 

§ 42 

Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowywania planu pracy 

i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo - wychowawczych. 

§ 43 

Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest kierownik internatu, członkami  

wychowawcy internatu. 

§ 44 

Na posiedzenia Rady poświęcone problemom młodzieży zapraszani są przedstawiciele  

samorządu internatu. 

§ 45 

Na posiedzenia Rady Wychowawczej Internatu mogą być zapraszani inni pracownicy  

internatu i szkoły a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających 

 z placówką. 



  

Rozdział XII 
Zadania wychowawcy internatu 

§ 46 

Wychowawca internatu zobowiązany jest: 

1. Sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo - wychowawczego internatu,  

dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej. 

2. Kształtować wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy uczniom 

mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki własnej. 

3. Stosować różne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej zmierzającej do kształtowania zasad 

demokracji, patriotyzmu i aktywnych postaw wobec aktualnych zjawisk zachodzących w kraju. 

4. Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu 

przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki. 

5. Czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem  

w pomieszczeniach w których przebywa młodzież. 

6. Dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć sportowych, 

aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi palenia papierosów, 

spożywania alkoholu przez młodzież oraz zapobiegać konfliktom i stresom. 

7. Wdrażać młodzież do stałego poszanowania mienia społecznego organizując prace 

konserwacyjne i remontowe sprzętu w internacie oraz prace społeczne na rzecz internatu, szkoły  

i środowiska. 

8. Troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży oraz estetyczny wygląd wychowanków. 

9. Utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, współpracować 

systematycznie z rodzicami wychowanków. 

10. Upowszechniać samorządność, inspirować pracę sekcji i kół zainteresowań działających 

 w internacie. 

11. Czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków w porze nocnej ( 22.00 – 6.00 ). 

12. Dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży, systematycznie  

doskonalić swoją wiedzę . 

13. Systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych, 

dyrekcji szkoły i kierownictwa internatu. 

 

 

 



  

§ 47 

Odpowiedzialność prawna wychowawców: 

-wychowawca podczas pracy opiekuńczo-wychowawczej odpowiada za zdrowie  

i bezpieczeństwo wychowanków przebywających na terenie internatu, 

-wychowawca nie odpowiada za wypadki powstałe podczas pobytu wychowanka poza internatem, 

w drodze do i z domu rodzinnego oraz podczas samowolnego oddalenia poza teren internatu, 

-wychowawca podczas pełnienia pracy odpowiada za mienie internatu pozostawione jego pieczy, 

za porządek i dyscyplinę wśród wychowanków oraz przepisy BHP i p.poż. 

 

Rozdział XII 
Dokumentacja Internatu 

§ 48 

Internat prowadzi następującą dokumentację: 

Podstawowa: 

-Regulamin wewnętrzny internatu jako załącznik do Statutu Szkoły, 

-Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

-Dziennik zajęć grupy wychowawczej, 

-Księga ewidencji wychowanków, 

-Książka meldunkowa, 

-Plan i tematyka hospitacji  

Pomocnicza: 

-Plan pracy Młodzieżowej Rady Internatu, 

-Plan pracy sekcji, 

-Zeszyt raportów codziennej obecności wychowanków, 

-Zeszyt wyjazdów i wyjść wychowanków, 

-Zeszyt spostrzeżeń wychowawcy grupy, 

-Kronikę internatu. 

 

  

  

 


