
REGULAMIN INTERNATU 

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

 

I. Obowiązki wychowanka internatu: 

 

1. Rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązuje się do zawarcia umowy na pobyt 

dziecka w internacie przed dniem zamieszkania. Załącznik nr 1 do regulaminu.  

2. Rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązuje się przed pierwszym dniem pobytu 

wychowanka w internacie do dostarczenia wszelkich informacji, w tym 

zdrowotnych na temat dziecka, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 

wychowanka oraz wychowawców. Załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. Nowo przyjęty wychowanek dostarcza wymagane dokumenty w celu dokonania 

formalności meldunkowych  w terminie 2 tygodni od dnia przyjęcia do internatu. 

4. Okazuje szacunek wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi. 

5. Dba o wysoki poziom kultury osobistej, stosuje zasady współżycia koleżeńskiego, 

przestrzega kultury języka i właściwego zachowania się w każdej sytuacji. 

6. Przestrzega punktualności i obowiązującego porządku dnia. 

7. Dba o użytkowane mienie, pomieszczenia, urządzenia, sprzęt i używa go zgodnie 

z przeznaczeniem. 

8. Ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone urządzenia, sprzęt 

i pomieszczenia, oraz za zgubienie klucza.  

9. Wychodząc z internatu (rano na lekcje, lub popołudniu w czasie wolnym) oddaje 

klucz do wychowawcy. 

10. Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w punktach 

dotyczących rozniecania ognia, manipulowania przy instalacji elektrycznej, 

wychylania się z okien, zachowania ostrożności w drodze na zajęcia szkolne 

i pozaszkolne. 

11. Wykorzystuje jak najlepiej czas i warunki do nauki (nauka własna odbywa się 

w stałym określonym w rozkładzie dnia czasie). 

12. Zgłasza wychowawcy dyżurnemu każdy wyjazd oraz wyjście z internatu po 

godzinie 15.00 odnotowując ten fakt po uzyskaniu zgody wychowawcy w zeszycie 

wyjść i wyjazdów. 

13. Powraca z domu w ustalonym terminie tj. w poniedziałek do godziny 7.45, 

a w przypadku choroby informuje telefonicznie wychowawcę internatu. 

14. Regularnie, każdego miesiąca, uiszcza opłaty za wyżywienie oraz wyznaczoną 

opłatę stałą za zużytą energię, opał i wodę w wyznaczonym terminie. 

15. Dba o czystość ciała, odzieży, pościeli oraz ład i estetykę pomieszczeń. 

16. Wykonuje doraźne polecenia personelu pedagogicznego. 

 

 

 



II. Prawa wychowanka internatu: 

 

1. Korzysta z miejsc w pokoju mieszkalnym, odpowiednich mebli i pościeli. 

2. Otrzymuje wyżywienie wg obowiązujących stawek finansowych i norm 

żywieniowych. 

3. Bierze udział w imprezach poza internatem, dostępnych dla określonych grup 

wiekowych, za zezwoleniem wychowawcy internatu. 

4. Może korzystać z audycji telewizyjnych i radiowych, seansów wideo w czasie 

wolnym, a za zgodą wychowawcy dyżurnego po godzinie 22.00 pod warunkiem, że 

nie zakłóca to wypoczynku pozostałych współmieszkańców. 

5. Może swobodnie dysponować własnym czasem wolnym do godziny 19.00. 

6. Po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica czas wolny może być wydłużony w okresie 

jesieni (do końca września) i wiosny (do maja) do godziny 21.00. 

7. Może być wybierany do władz samorządowych i porządkowych internatu. 

8. Może przyjmować gości w godzinach 15.00-19.00 po uprzednim zgłoszeniu 

i uzyskaniu zgody wychowawcy. 

9. Ma prawo do jawnej oceny swego zachowania w internacie. 

10. Ma prawo do wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących organizacji życia 

internatu, nie może to jednak uwłaczać godności osobistej innych osób. 

11. Ma prawo do przedstawiania wychowawcom internatu swoich problemów oraz 

uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 

12. Ma prawo do współdecydowania w sprawach dotyczących samorządności internatu. 

13. Ma prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i 

koleżeńskich. 

14. Ma prawo do reprezentowania internatu w konkursach, przeglądach, zawodach, 

zgodnie z możliwościami i umiejętnościami. 

15. Ma prawo w uzasadnionych przypadkach do przedłużenia czasu nauki do godziny 

24.00 pod warunkiem, że nie zakłóci odpoczynku innych mieszkańców. 

 

III. Nagrody 

    Społeczność mieszkańców internatu wyróżnia wychowanka za: 

- wzorową postawę, 

- rzetelną pracę na rzecz szkoły i środowiska, 

- osiągnięcia w działalności sportowej i kulturalnej, 

- utrzymywanie porządku i czystości w użytkowanych pomieszczeniach. 

 

Stosowane formy wyróżnień: 

- pochwała wychowawcy przed grupą wychowawczą, 

- pochwała wychowawcy przed wszystkimi mieszkańcami internatu, 

- pochwała z powiadomieniem rodziców. 

 

IV. Kary 



 

1. Za wykroczenie przeciw regulaminowi mieszkaniec może otrzymać: 

- upomnienie wychowawcy przed grupą wychowawczą, 

- naganę wychowawcy wobec wszystkich mieszkańców, 

- naganę z powiadomieniem rodziców i ostrzeżeniem, 

- pozbawienie prawa zamieszkania w internacie, 

- zgłoszenie wniosku do Rady Pedagogicznej o usunięcie ze szkoły.  

  2. Wychowanek ma prawo do odwołania się do dyrekcji szkoły od nałożonej kary 

w ciągu siedmiu dni. 

 

V. Ogólne zarządzenia porządkowe: 

 

1. Mieszkańcy na terenie internatu przebywają w obuwiu zmiennym. 

2. Czwartek każdego tygodnia jest dniem gruntownego sprzątania w pokojach 

mieszkalnych oraz innych pomieszczeniach internatu. 

3. Pokoje mieszkalne sprzątane są codziennie przez mieszkańców. 

4. Chorzy po uzyskaniu zwolnienia lekarskiego i powiadomieniu wychowawcy na 

okres rekonwalescencji wyjeżdżają do domu za wyjątkiem przypadków ciężkich 

i nagłych. 

5. Mieszkańcy nie przebywają na terenie internatu w godzinach 

przedpołudniowych z wyjątkiem uzasadnionych przypadków (np. 

popołudniowe zajęcia praktyczne). 

6. Mieszkańcy nie przenoszą naczyń ze stołówki do innych pomieszczeń. 

7. Przemieszczanie sprzętu dozwolone jest tylko za zgodą Dyrekcji ZSP oraz 

wychowawcy internatu. 

8. Dniem wyjazdowym jest piątek, w sytuacjach szczególnych dopuszcza się 

wcześniejszy wyjazd wychowanka do domu po uzyskaniu zgody wychowawcy. 

9. Teren internatu jest miejscem wolnym od palenia tytoniu, picia alkoholu, 

narkomanii i wszelkich innych używek.  

10. Podanie o przyjęcie do internatu na nowy rok szkolny należy składać w czerwcu. 

11. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą wychowawcy internatu, można odstąpić 

od pojedynczych punktów regulaminu. 

 

 

 

VI. Zasady funkcjonowania internatu podczas pandemii: 

 



1. W internacie mogą przebywać jedynie mieszkańcy internatu bez objawów 

chorobowych, 

2. Po wejściu do internatu obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, 

3. W ciągu dnia należy jak najczęściej myć ręce, 

4. Podczas kaszlu lub kichania należy łokciem zakryć usta i nos, 

5. W szczególny sposób należy zadbać o porządek i dezynfekcję pokoju, 

6. W przestrzeniach wspólnych internatu (korytarz, pokój telewizyjny, kuchnia) 

mieszkańcy są zobowiązani do zakładania maseczek lub przyłbic, 

7. Zabrania się organizowania spotkań w pokojach, 

8. Należy często wietrzyć pokoje, 

9. Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów, 

10. Zabrania się przebywania na terenie internatu osób z zewnątrz, 

11. W budynku internatu wyznaczono izolatkę, 

12. W razie wystąpienia objawów chorobowych u ucznia lub wychowawcy nastąpi 

izolacja w/w osoby, 

13. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego osobistego 

odbioru dziecka z internatu w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, 

zwłaszcza górnych dróg oddechowych. Zaleca się transport prywatny, 

14. Rodzice/prawni opiekunowie podają do wiadomości wychowawców 

bezpośredni nr kontaktowy, pod którym są dostępni przez cały dzień, 

15. Dla mieszkańców internatu zostaje wyznaczona przerwa obiadowa po 6 lekcji, 

16. W pokoju telewizyjnym może przebywać ograniczona liczba mieszkańców 

internatu pod warunkiem zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. 

maseczki/przyłbice i dystans społeczny, 

17. Wychowawcy mierzą mieszkańcom internatu temperaturę termometrem 

bezdotykowym min. 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Zalecany jest również 

pomiar temperatury po zajęciach szkolnych.  

 

 

 


