REGULAMIN INTERNATU
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
(obowiązujący od dnia 02.09.2018 r.)

I Postanowienia ogólne
§1
1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, koedukacyjną, zapewniającą
optymalne warunki do nauki i zamieszkania młodzieży uczącej się w szkołach na terenie
powiatu sztumskiego.
2. Mieszkańcy internatu lub rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność
materialną za powierzone mienie.
3. Należność za wyżywienie i utrzymanie w internacie na poczet danego miesiąca należy
wpłacać do piętnastego następnego miesiąca na wskazane konto bankowe.
4. Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: INTERNAT Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica Barlewiczki 13 82-400 Sztum NIP 579-16-33-789

II Podstawowe zadania internatu
§2
1. Do zadań internatu należy:
1.1 zapewnianie wychowankom, w miarę

możliwości internatu, całodziennego

zakwaterowania, odpłatnego i zgodnego z normami wyżywienia oraz właściwych warunków
sanitarno – higienicznych.
1.2 zapewnienie wychowankom, w miarę możliwości, warunków do nauki, rozwijania
indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków
do uprawiania sportu, turystyki i dbałości o zdrowie.
1.3 tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska, kształtowanie
postaw etyczno – moralnych i umiejętności współżycia w zespole.
1.4

wdrażanie

do

samodzielności

i

samorządności,

kształtowanie

poczucia

współodpowiedzialności za mienie znajdujące się w internacie.
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III Organy placówki
§3
1. Organami placówki są:
1.1 Kierownik Internatu,
1.2 Zespół Wychowawców Internatu,
1.3 Samorząd Internatu.
2. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Kierownik Internatu, podległy Dyrektorowi
Szkoły.
3. Pracą internatu kieruje Kierownik Internatu, a za realizację zadań opiekuńczo –
wychowawczych odpowiedzialni są wychowawcy stanowiący Zespół Wychowawców
Internatu.
4. Przewodniczącym Zespołu Wychowawców Internatu jest Kierownik Internatu.

§4
1. W internacie działa Zespół Wychowawców Internatu.
2. W skład Zespołu Wychowawców Internatu wchodzą pracownicy pedagogiczni zwani dalej
„wychowawcami”.
3. Do kompetencji Zespołu Wychowawców Internatu należą:
3.1 sprawdzanie porządku w pokojach.
3.2 kontrolowanie w obecności ucznia zawartości szafek i sprawdzania ich stanu.
4. W posiedzeniach Zespołu Wychowawców Internatu mogą uczestniczyć przedstawiciele
Samorządu Internatu.
5. Dyżury ustala Kierownik Internatu.
6. Nad wykonaniem dyżuru czuwa Samorząd Internatu oraz wychowawcy.
7. Kontakt wychowawców internatu z wychowawcami klas powinien odbywać się na bieżąco,
w celu przekazywania informacji.

§5
1. W internacie działa Samorząd Internatu.
2. Samorząd Internatu może przedstawić Zespołowi Wychowawców Internatu wnioski i
opinie we wszystkich sprawach dotyczących organizacji życia w internacie
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3. W skład Samorządu Internatu wchodzą wychowankowie wybrani przez ogół
wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim.
4. Samorząd Internatu składa się z przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.
6. Mieszkańcy, pełniący poszczególne funkcje w Samorządzie Internatu, w uzasadnionych
przypadkach mogą być zawieszeni, bądź odwołani w jej pracach.
7. Decyzje w sprawie zawieszenia lub odwołania w pracach Samorządu Internatu podejmuje
Zespołu Wychowawców Internatu.
8. Samorząd Internatu jest odpowiedzialny za porządek i ład oraz życie kulturalne Internatu.
IV Warunki przyjęcia do internatu
§6
1. Każdy uczeń może ubiegać się o przyjęcie do internatu, a w miarę posiadanych miejsc, o
przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń innej szkoły, dla której organem prowadzącym
jest powiat sztumski.
2. Przyjęcie ucznia do internatu następuje na wniosek rodziców lub jego prawnych
opiekunów. Wraz z wnioskiem winny być złożone oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do
Regulaminu Internatu ZSZ im. S. Staszica w Barlewiczkach. Uczeń staje się wychowankiem
internatu w dniu zadeklarowanym we wniosku. W przypadku niezamieszkania ucznia w
internacie w ciągu 30 dni od deklarowanej we wniosku daty, następuje automatyczne
skreślenie ucznia z listy wychowanków.
3. Kolejne przyjęcie wychowanka do internatu uzależnione jest od pozytywnej opinii o
wychowanku z poprzedniego pobytu.
4. W przypadku gdy uczeń sprawiał problemy w ubiegłym roku szkolnym, może zostać
warunkowo przyjęty do internatu.
5. O warunkowym przyjęciu ucznia do internatu decyduje Kierownik Internatu.
6. Po wyrażeniu przez Kierownika Internatu zgody na warunkowe przyjęcie do internatu
zostaje sporządzona z uczniem w obecności rodziców, bądź prawnych opiekunów pisemna
umowa dotycząca warunkowego przyjęcia stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu Internatu
ZSZ im. St. Staszica w Barlewiczkach.
7. Z Regulaminem uczniowie zostają zapoznani na zebraniu organizacyjnym z Kierownikiem
Internatu.
8. Dla uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów Regulamin jest dostępny na stronie
internetowej ZSZ w Barlewiczkach.
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9. Uczeń, który ma przewlekłe problemy zdrowotne i musi stale zażywać lekarstwa,
ma obowiązek wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu Internatu
ZSZ im. St. Staszica w Barlewiczkach.
10. Kierownik Internatu decyduje o tym, kto z kim zamieszka w pokoju.
11. Mieszkaniec internatu, który został skreślony z listy mieszkańców, ubiegając się o
ponowne przyjęcie do internatu, może zostać przyjęty warunkowo. Decyzję w tej sprawie
podejmują Dyrekcja Szkoły oraz Kierownik Internatu.
V Prawa i obowiązki wychowanków
§7
1. Wychowanek internatu ma prawo do:
1.1. warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z porządku dnia (w czasie
nauki własnej obowiązuje cisza, nieprzyjmowanie gości),
1.2. kandydowania w wyborach do Samorządu Internatu,
1.3. opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej lub psychicznej,
1.4. szacunku, akceptacji, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz do poszanowania
własnej godności,
1.5. korzystania z pomocy wychowawczej w sprawach osobistych lub związanych
z zamieszkaniem w internacie,
1.6. informacji na temat wszystkich uwag pozytywnych i negatywnych, które otrzymuje
od wychowawców, ich konsekwencjach dla jego dalszego pobytu w placówce oraz
do pomocy w dążeniu do poprawy w zachowaniu,
1.7. przyjmowania gości z zewnątrz (za wiedzą i zgodą wychowawcy), w swoich pokojach
do godz. 2000 (wymiar czasu odwiedzin gościa, który ma obowiązek wpisać się do zeszytu
wizyt, nie powinien zakłócać prawa do prywatności osób, które mieszkają w tym samym
pokoju),
1.8. wypoczynku w ciszy w godz. od 2200 – 630
1.9. nauki po godz. 2200 za zgodą Kierownika Internatu lub wychowawców
i współmieszkańców,
1.10. indywidualnego wystroju pokoju, po uzgodnieniu z wychowawcą (zgodnie z
przepisami BHP), bez powodowania trwałych uszkodzeń sprzętów, ścian i obiektu (prace
techniczne winny być wcześniej zgłoszone konserwatorom),
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1.11. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu znajdującego się w internacie,
1.12. posiadania własnej pościeli oraz – za zgodą kierownika internatu- przedmiotów nie
stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia współmieszkańców.

§8
1.Wychowanek internatu ma obowiązek:
1.1 terminowego uiszczania opłaty za całomiesięczne wyżywienie oraz czesnego (opłatę za
internat),
1.2 racjonalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę,
1.3 systematycznego uczęszczania do szkoły, a w przypadku niedyspozycji zdrowotnych,
które uniemożliwiają uczestnictwo w lekcjach, wcześniejszego poinformowania o tym fakcie
wychowawcę dyżurującego,
1.4 przestrzegania rozkładu dnia internatu,
1.5 wpisywania do „książki wyjść” każdego wyjścia z internatu oraz powrotu do internatu
w „czasie wolnym” oraz w czasie, kiedy wyjeżdża do domu,
1.6 zgłaszania wychowawcy wyjazdów w środku tygodnia, po uprzednim uzgodnieniu
z rodzicami/prawnymi opiekunami, telefonicznym zwolnieniu przez rodziców/prawnych
opiekunów lub okazaniu stosownego oświadczenia podpisanego przez rodziców/prawnych
opiekunów/pełnoletniego mieszkańca,
1.7 niezwłocznego poinformowania wychowawcy o planowanej nieobecności w internacie.
Brak takiej informacji skutkować będzie naliczaniem opłat za wyżywienie i pobyt w
internacie.
1.8 wyjazdu do domu, w przypadku nagłej choroby, po uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi
opiekunami i wychowawcą (w internacie nie mogą przebywać osoby chore; placówka nie ma
warunków, by zapewnić im opiekę),
1.9 zgłaszania, z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających
się poza internatem (np. kurs prawa jazdy, korepetycje, zajęcia pozalekcyjne) oraz
dostarczenia

pisemnego

potwierdzenia

tego

faktu

przez

rodziców/prawnych

opiekunów/pełnoletniego mieszkańca,
1.10 poinformowania wychowawcy, z kim przebywa na terenie szkoły/internatu (za
wiedzą i zgodą rodzica, bądź prawnego opiekuna), jeżeli są to osoby niebędące mieszkańcami
bądź uczniami szkoły,
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1.11 przestrzegania zasad współżycia w grupie, szczególnie: szacunku wobec kolegów
i koleżanek, wychowawców, pracowników internatu, dbania o kulturę słowa, właściwego
zachowania się i odpowiedzialności za wspólne dobro, którym jest również pozytywna,
życzliwa atmosfera,
1.12 stosowania zasady tolerancji światopoglądowej w stosunku do drugiego człowieka,
1.13 aktywnego uczestniczenia w realizowaniu zadań podejmowanych przez rówieśników
i wychowawców, zgodnie z własnymi talentami i zainteresowaniami (turnieje sportowe,
redagowanie gazetki, organizacja dyskotek, andrzejek itp.),
1.14 godnego reprezentowania placówki na zewnątrz,
1.15 utrzymywania w czystości pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu,
dbania o powierzone sprzęty oraz stan pomieszczeń ogólnego użytku,
1.16 dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych (w internacie niedozwolone są
gry i zabawy, dla których odpowiednim miejscem są sale treningowe, boisko, czy
wymagające opieki ze strony instruktorów),
1.17 bezwzględnego przestrzegania zakazu używania, wnoszenia, rozprowadzania
i przechowywania alkoholu, nikotyny, w tym e-papierosów, narkotyków oraz innych środków
odurzających,
1.18 pozostawiania kluczy od pokoi mieszkalnych u wychowawcy internatu,
1.19 podporządkowania się poleceniom Kierownika Internatu, wychowawców i
opiekunów nocnych,
1.20 rozliczenia się z pościeli i pozostawienia w czystości pokoju w momencie
opuszczania internatu,
1.21 pełnieni dyżurów – zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Kierownika
Internatu.
VI Dzień gospodarczy
§9
1. Wtorki oraz czwartki w godzinach 19.30-20.30 są dniami gruntownego sprzątania: pokoi,
świetlicy, korytarzy, klatki schodowej i innych pomieszczeń.
2. W dniu gospodarczym obowiązuje:
2.1 odkurzenie wykładziny, umycie podłogi,
2.2 wytarcie kurzu z parapetów, półek, szafek, szaf,
2.3 umycie kosza na śmieci, stołu, szafek, szaf,
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2.4 poukładanie rzeczy w szafach oraz szafkach, poukładanie książek na półkach oraz
pozostałych swoich prywatnych rzeczy,
2.5 pozostałe czynności związane z zachowaniem czystości i porządku.
VII Posiadanie i używanie urządzeń elektrycznych
§ 10
1. Zgodę na posiadanie i używanie urządzeń elektrycznych wydaje Kierownik Internatu.
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania w pokojach własnych elektrycznych urządzeń
grzewczych typu: żelazka, czajniki, grzejniki, tostery, podgrzewacze.
3. Z urządzeń tego typu będących na wyposażeniu internatu wychowankowie mogą korzystać
na warunkach i w miejscach do tego określonych.
2. Urządzenia, które można używać w pokoju to: odtwarzacz cd, komputer.
3. Mieszkaniec zobowiązany jest powiadomić o posiadaniu urządzenia wychowawcę bądź
Kierownika Internatu i uzyskać ich zgodę na posiadanie danego urządzenia.
4. Wszelkie awarie sprzętu mieszczącego się w Internacie należy zgłosić Kierownikowi
Internatu bądź wychowawcy.
5. Jeżeli wychowawca zauważy, że posiadany przez wychowanka sprzęt zakłóca porządek
w internacie, zostanie wprowadzony zakaz posiadania tego sprzętu przez wychowanka.
VIII Inne postanowienia
§ 11
1. W internacie wprowadza się zakaz:
1.1. leżenia lub spania więcej niż jednej osoby na jednym tapczanie,
1.2. siedzenia na parapetach okiennych,
1.3. samowolnego opuszczania Internatu,
1.4. łamania porządku dnia,
1.5. palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania środków odurzających,
1.6. przebywania w internacie osób pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających,
1.7. wychodzenia z kluczem od pokoju oraz od pozostałych pomieszczeń poza teren
internatu,
1.8. wynoszenia naczyń ze stołówki i ich przechowywania w pokojach internackich,
1.9. pozostawiania zapalonego światła w pokojach w czasie nieobecności mieszkańców,
włączonych urządzeń elektrycznych oraz otwartych okien.
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2. Po przydzieleniu pokoju wychowanek staje się odpowiedzialny za stan pokoju,
przydzielony sprzęt oraz stan mebli.
3. W razie jakichkolwiek zniszczeń obciążeni będą mieszkańcy danego pokoju.
4. W razie potrzeby i konieczności ustanawia się spotkania wszystkich mieszkańców internatu
z Kierownikiem Internatu oraz z wychowawcami.
IX Imprezy kulturalne i zajęcia dla wychowanków
§ 12
1. Mieszkańcy internatu są zobowiązani brać czynny udział w imprezach organizowanych
w internacie.
2. W dniach, w których są organizowane imprezy dla mieszkańców internatu,
wychowankowie nie mogą wychodzić poza teren internatu.
3. Wyjście wychowanka poza teren internatu możliwe jest za zgodą rodzica/prawnego
opiekuna/pełnoletniego mieszkańca oraz wychowawcy.
4. Zajęcia profilaktyczne i wychowawcze organizowane na terenie internatu są obowiązkowe
dla wszystkich mieszkańców.

X Nagrody i kary
§ 13
1. Podstawową formą nagradzania i karania mieszkańców internatu jest wpisywanie uwag
(pozytywnych i negatywnych) do przeznaczonego w tym celu zeszytu.
2. W internacie zachowana jest gradacja nagród i kar, dokumentowana dla każdego
mieszkańca.
3. Rodzice, prawni opiekunowie oraz wychowawcy w szkole są informowani na bieżąco
o zachowaniu mieszkańców internatu.
4. Za całokształt działalności i zachowania w internacie oraz postępy w nauce i frekwencji w
szkole; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu; za aktywność we własnym
środowisku wychowanek może być wyróżniony:
a) pisemną pochwałą wychowawcy lub Kierownika Internatu;
b) dyplomem;
c) listem pochwalnym do rodziców i szkoły;
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d) dyplomem uznania za udział w konkursach;
e) nagrodą rzeczową;

f) bezpłatną wycieczką.
5. Nagrody mogą być łączone z nadawaniem następujących przywilejów:
a) wydłużenie czasu wyjść z internatu do 2100 (za zgodą rodziców/prawnych
opiekunów/pełnoletnich mieszkańców oraz wychowawców),
b) dłuższe oglądanie TV,
c) dłuższe korzystanie z komputera w swoim pokoju,
d) wydłużenie czasu odwiedzin,
e) zwolnienie z dyżurów (max. miesiąc).
6. Za naruszenie przepisów zawartych w Regulaminie, wychowankowie otrzymują
następujące kary:
a) upomnienie wychowawcy internatu,
b) zakaz posiadania komputera na okres wskazany przez kierownika internatu
c) prace

porządkowe

na

rzecz

internatu

(za

zgodą

rodzica/opiekuna

prawnego/pełnoletniego mieszkańca),
d) naganę pisemną wychowawcy internatu,
e) naganę słowną Kierownika Internatu,
f) naganę pisemną Kierownika Internatu,
g) naganę słowną Dyrektora Szkoły,
h) naganę pisemną Dyrektora Szkoły,
i) kontrakt,
j) usunięcie z Internatu.
7. Powyższe kary przydzielane są wychowankom internatu w następujących sytuacjach:
7.1. Niekulturalny stosunek do pracowników Internatu i lekceważący stosunek do ich
poleceń
7.2. Ignorowanie pobudki i niepunktualne wyjścia na zajęcia szkolne
7.3. Korzystanie z komputerów i telefonów komórkowych po godzinie 22.00
7.4..Każde nieusprawiedliwione pozostanie w internacie
7.5.Przychodzenie na przerwach lekcyjnych do Internatu (bez ważnego powodu)
7.6.Nieobecność na nauce własnej bez zgody rodzica/op. prawnego(telefonicznie lub
osobiście)
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7.7.Przebywanie poza Internatem po godz. 20 00(okres zimowy), 2100(okres jesienny i
wiosenny) bez zgody telefonicznej lub osobistej rodzica/op. prawnego
7.8.Samowolne opuszczenie Internatu bez wypisu i potwierdzenia rodziców
7.9.Zakłócanie ciszy nocnej, nauki własnej
7.10.Samowolna zmiana pokoju w godzinach ciszy nocnej i nauki własnej bez zgody i
wiedzy wychowawcy pełniącego dyżur
7.11.Nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie Internatu
7.12.Notoryczne używanie wulgaryzmów na terenie Internatu oraz niekulturalny stosunek
do kolegów i koleżanek
7.13.Zamykanie drzwi na klucz podczas przebywania w pokoju mieszkalnym
7.14.Sprowadzanie osób spoza Internatu bez zgody i wiedzy wychowawcy
7.15.Przechowywanie naczyń ze stołówki w pokoju
7.16.Niewłaściwe przechowywanie żywności w pokoju
7.17.Pozostawianie bałaganu w kuchni oraz w łazience
7.18.Posiadanie w pokoju urządzeń grzewczych bez zgody wychowawcy lub Kierownika
Internatu
7.19.Niewłaściwe zachowanie naruszające przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w internacie
7.20.Podawanie się telefonicznie za osoby trzecie w celu usprawiedliwienia nieobecności
lub pozostania w internacie w trakcie godzin nauki w szkole
8. Kary mogą być łączone z czasowym pozbawieniem następujących przywilejów:
a) wyboru czasu przeznaczonego na „naukę własną”,
b) wyjścia z placówki po godzinie 1800 ,
c) zgody na posiadanie w internacie osobistego komputera, radioodtwarzacza,
d) oglądanie TV,
e) gry w tenisa stołowego.
9. Kierownik Internatu ma prawo wnioskować do wychowawcy ucznia w szkole o obniżenie
lub podwyższenie semestralnej lub końcowej oceny zachowania.
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XI Relegowanie z internatu
§ 14
1. Przewinienie polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad społecznego współżycia
w internacie, tj.:
2.1 pobicie kolegi, koleżanki,
2.2 używanie przemocy psychicznej lub fizycznej wobec współmieszkańców, pracowników,
2.3 kradzież,
2.4 fałszowanie dokumentacji,
2.5 przebywanie w internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków
odurzających,
2.6 spożywanie alkoholu, środków odurzających na terenie internatu,
2.7 posiadanie, rozprowadzanie środków odurzających, alkoholu,
2.8 samowolne opuszczanie internatu (ucieczki),
2.9 dewastacje, niszczenie mienia internackiego,
2.10 podważenie dobrego imienia placówki przez czyny o znamionach chuligaństwa,
2.11 znieważenie mieszkańców, wychowawców oraz pozostałych pracowników internatu,
mogą być powodem natychmiastowego usunięcia mieszkańca z internatu.
3. Relegowanie może być zastosowane również w przypadku, kiedy wychowawcy
wykorzystali wszystkie dostępne możliwości oddziaływań wychowawczych, a wychowanek
nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w społeczności internatu.
4. W przypadku niedotrzymania postanowień zawartych w kontrakcie lub umowy dotyczącej
warunkowego przyjęcia do internatu, mieszkaniec zostaje karnie pozbawiony miejsca
w internacie na okres do trzech miesięcy.
5. O długości trwania kary pozbawienia miejsca w internacie decyduje Dyrekcja Szkoły
i Kierownik Internatu.

11

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 do Regulaminu Internatu ZSZ im. St. Staszica w Barlewiczkach - Wniosek o
przyznanie miejsca w internacie.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Internatu ZSZ im. St. Staszica w Barlewiczkach - Umowa
warunkowego przyjęcia ucznia do internatu.
Załącznik nr 3 do Regulaminu Internatu ZSZ im. St. Staszica w Barlewiczkach – Informacja o
zażywaniu leków przez mieszkańca internatu.
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