
Załącznik Nr 11 do Statutu ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach 

REGULAMIN INTERNATU 

przy ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. T. Kościuszki w Pyrzycach 

§ 1.Regulamin Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach zwany dalej regulaminem 

zawiera prawa i obowiązki wszystkich mieszkańców (wychowanków)   Internatu tj. uczniów, 

uczęszczających do różnych typów szkół  zamieszkałych w Internacie. 

 

ROZDZIAŁ I 

CELE I ZADANIA INTERNATU 

§ 2.1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia  i wspomaganie 

opiekuńczo - wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do 

rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień. 

2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych               

w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.                

3. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców jest dążenie do pełnego 

usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia                          z 

uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej 

aktywności.  

4. Do zadań internatu w szczególności należy: 

1) zapewnienie wychowankom zakwaterowania za odpłatnością i pełnego wyżywienia wg 

ustalonej stawki, o zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych; 

2) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

3) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez 

kulturalnych, sportowych i turystycznych o dbałości  o stan zdrowia wychowanków;  

4) wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo-gospodarczych;  

5) rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności zaradności życiowej; 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ 2 

ORGANIZACJA INTERNATU 

§ 3.1. Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od niedzieli godz. 

18.00 do piątku godz. 15.30 ).   

2. Opiekę wychowawczą nad mieszkańcami Internatu sprawują wychowawcy  Internatu.  

3. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy 

opracowany przez wychowawców, zatwierdzony przez Dyrektora oraz Rade Pedagogiczną 

Szkoły.  

4. Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej szkoły.  

5. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia kulturalne               i 

sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.  

6. Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu jest Młodzieżowa Rada Internatu.  

 

ROZDZIAŁ 3 

PRAWA MIESZKAŃCÓW INTERNATU 

§ 4.1 Każdy mieszkaniec Internatu ma prawo do: 

1) zakwaterowania i wyżywienia; 

2) warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z porządku dnia                       

w/w czasie nauki własnej obowiązuje cisza, nieprzyjmowanie gości, wszyscy 

wychowankowie, w tym zwolnieni z nauki własnej, mają obowiązek przestrzegania 

ciszy; 

3) wykorzystania wszystkich możliwości Internatu do :  

a) właściwej opieki wychowawczej; 

b) stwarzania odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;  

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

4) wyrażania własnych opinii i wątpliwości dotyczących spraw osobistych i życia                   

w Internacie oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi. Sposób wyrażania opinii 

nie może uwłaczać niczyjej godności osobistej; 

5) poszanowania godności własnej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych                   

i rodzinnych; 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania oraz pomocy pracowników Internatu  

w przypadku jakichkolwiek trudności czy niepokojów;  

7) swobodnego wyrażania własnych poglądów pod warunkiem, że nienaruszania zasad 

moralności społecznej bądź podstawowych praw innych osób (współmieszkańców); 



8) swobody wyrażania wyznawanej religii lub przekonań. Sposób ich wyrażania nie może 

obrażać uczuć lub przekonań innych osób (mieszkańców Internatu); 

9) rozwijania swoich zdolności i rozbudzania swoich zainteresowań poprzez 

uczestniczenie w życiu naukowym, kulturalnym Internatu; 

10) swobodnego utrzymywania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz 

środowiskiem domowym poprzez:  

a) wyjazdy i wyjścia do domu rodzinnego po uprzednim uzgodnieniu terminu 

wyjazdu i ewentualnego powrotu z wychowawcą Internatu;  

b) wyjścia w sprawach prywatnych po uprzednim wpisaniu się do "zeszytu wyjść"; 

c) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej lub psychicznej; 

d) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych 

oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie;  

e) natychmiastowej 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; 

f) przyjmowania w Internacie osób odwiedzających - w czasie i w miejscu do tego 

przeznaczonym, za wiedzą i zgodą wychowawcy;  

g) wypoczynku w ciszy w godz. 22.00- 6.30;  

h) nauki po godz. 22.00 w miejscu i wymiarze czasu uzgodnionym z wychowawcą, 

przy respektowaniu zasady nienaruszania prawa do wypoczynku innych 

mieszkańców Internatu;  

i) rozrywki kulturalno - sportowej na terenie szkoły i poza nią oraz korzystania               

z zajęć sportowych organizowanych w hali gimnastycznej pod kierunkiem 

instruktorów; 

j) indywidualnego wystroju i urządzania sal sypialnych, po 

uzgodnieniu                                    z wychowawcą (zgodnie z przepisami BHP), 

bez powodowania trwałych uszkodzeń sprzętów, ścian i obiektu. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW INTERNATU 

§ 5.1. Każdy mieszkaniec Internatu ma obowiązek przestrzegania postanowień szczegółowych, 

tj.: 

1) podporządkować się poleceniom wychowawców oraz kierownictwa Internatu; 

2) zachowywania się godnie w każdej sytuacji; 

3) przestrzegania zasad współżycia społecznego w Internacie, a w szczególności: 

a) okazywania szacunku wszystkim członkom społeczności Internatu; 



b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka; 

e) przestrzegania rozkładu dnia Internatu;  

4) Rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć nie przeszkadzając przy tym 

współmieszkańcom; 

5) Dbać o porządek i czystość Internatu i otoczenia: 

a) utrzymywać porządek w pokojach i innych pomieszczeniach Internatu; 

b) okazywać dbałość o czystość i higienę osobistą; 

6) Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - na terenie Internatu nie 

wolno palić papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków; 

7) Aktywnie uczestniczyć w życiu Internat; 

8) Dbać i szanować mienie Internatu przez: 

a) odpowiedzialność za powierzone mienie; 

b) zgłaszanie awarii i usterek; 

c) naprawianie wyrządzonej szkody; 

d) przestrzeganie przepisów ppoż. i bhp.; 

9) Korzystania z żywienia prowadzonego przez stołówkę Internatu; 

10) Terminowego regulowania opłat za pobyt w Internacie (do 5 -go dnia każdego miesiąca) 

odpłatność za wyżywienie; 

11) Przestrzegania ustaleń  i wychowawców Internatu w sprawach: 

a) terminów wyjazdów oraz wyjść poza teren Internatu; 

b) zwolnienia z Internatu na noc oraz zwolnienia w trakcie tygodnia nauki szkolnej 

winny być zgłaszane wcześniej i potwierdzane przez rodziców (prawnych 

opiekunów); 

c) należy zgłaszać każdą dłuższą nieobecność w Internacie i podawać przewidywany 

termin powrotu; 

d) w przypadku samowolnego opuszczenia Internatu przez wychowanka, 

wychowawca Internatu nie odpowiada za jego bezpieczeństwo; 

12) Uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce i racjonalnego wykorzystania czasu 

przeznaczonego na naukę; 

13) Wpisywania do "zeszytu wyjść" każdego wyjścia z Internatu. 

14) Zgłaszania wychowawcy wyjazdów w środku tygodnia, po uprzednim uzgodnieniu              

z rodzicami, telefonicznym zwolnieniu przez rodziców lub okazaniu stosownego 

oświadczenia; 

15) Niezwłocznego poinformowania wychowawcy o przypadkach dłuższego pobytu                     

w domu (choroba, inne przyczyny); 

16) Wyjazdu do domu, w przypadku choroby, po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą 

w internacie nie mogą przebywać osoby chore, placówka nie ma warunków, by 

zapewnić opiekę; 

17) Zgłaszania, z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających 

się poza internatem; 

18) Stosowania zasady tolerancji światopoglądowej w stosunku do drugiego człowieka; 



19) Aktywnego uczestniczenia w realizowaniu zadań podejmowanych przez rówieśników. 

i wychowawców, zgodnie z własnymi talentami i zainteresowaniami /turnieje sportowe, 

redagowanie gazetki, andrzejek itp.; 

20) Godnego reprezentowania placówki na zewnątrz; 

21) Bezwzględnego przestrzegania zakazu używania, wnoszenia i przechowywania 

alkoholu, nikotyny, narkotyków; 

22) Poddania się badaniu alkomatem w przypadku podejrzenia, że wychowanek jest               

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 

23) Przestrzegania przepisów BHP; w szczególności zabrania się używania: 

a) materiałów łatwopalnych i wybuchowych; 

b) kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia; 

c) manipulowania przy urządzeniach wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych                              

i przeciwpożarowych; 

d) używanie grzałek elektrycznych, farelek, tosterów, w pokojach tylko za zgodą 

wychowawcy; 

24) Zabrania się : 

a) wyrzucania przedmiotów i śmieci przez okno; 

b) udzielania noclegu osobom obcym;  

c) wynoszenia naczyń ze stołówki; 

d) w przypadku dokonania zniszczeń uczeń pokrywa koszty. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAGRODY I KARY 

 

§ 6.1. Mieszkaniec Internatu wyróżniający się swoją postawą może otrzymać wyróżnienia lub 

nagrody takie jak: 

1) indywidualna pochwała ustna wychowawcy;  

2) pochwała  na zebraniu mieszkańców Internatu; 

3) wyróżnienie pisemne wychowawców internatu z powiadomieniem Rodziców 

(opiekunów prawnych), szkoły i wychowawcy klasy; 

§ 7.1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, zasad współżycia, nie wypełnianie podstawowych 

obowiązków oraz inne uchybienia mieszkaniec Internatu może być ukarany :  

1) Ustnym upomnieniem lub naganą wychowawcy bądź kierownika internatu; 

2) Upomnieniem z wpisem uwagi do dokumentacji wychowawczej; 

3) Naganą poprzez ogłoszenie jej wobec całej społeczności Internatu; 

4) Naganą z ostrzeżeniem poprzez wezwanie Rodziców (prawnych opiekunów) do 

osobistego wstawienia się lub powiadomienia o tym fakcie pisemnie oraz 

powiadomienie wychowawcy klasy, w uzasadnionych przypadkach, dyrekcji szkoły do 

której uczęszcza wychowanek Internatu;  

5) Karą pieniężną za zniszczone mienie Internatu; 

6) Zawieszeniem w prawach mieszkańca Internatu; 

7) Skreśleniem z listy mieszkańców i wydaleniem z Internatu; 



8) Internat ma obowiązek powiadamiania Rodziców (prawnych opiekunów) lub 

pełnoletnich mieszkańców o zastosowaniu kar pkt 2 - 7; 

9) Przewinienie polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad społecznego 

współżycia w Internacie tj.: 

a) wybryki chuligańskie (pobicie kolegi, koleżanki; wymuszenia); 

b) używanie przemocy psychicznej wobec współmieszkańców;  

c) kradzież na szkodę koleżanki, kolegi, wychowawcy lub Internatu; 

d) podważenie dobrego imienia placówki na zewnątrz przez czyny o znamionach 

chuligaństwa; 

e) posiadanie, wnoszenie i spożywanie alkoholu;  

f) przebywanie w Internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

narkotyków;  

g) wnoszenie, rozprowadzanie, zażywanie oraz posiadanie narkotyków  i innych 

środków odurzających;  

h) samowolne opuszczanie Internatu (ucieczki);  

i) dewastacji mienia Internatu mającego znamiona wandalizmu;  

j) lekceważenie obowiązku szkolnego (duża liczba godzin nieusprawiedliwionych, 

wagary) będą powodem natychmiastowego usunięcia z Internatu; 

10) Kara relegacji może być zastosowana również w przypadku, kiedy wychowawcy 

wykorzystali wszystkie dostępne możliwości oddziaływań wychowawczych,  

a wychowanek nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w społeczności Internatu tj.: 

a) nie reaguje na prośby wychowawców; 

b) ma lekceważący stosunek do obowiązków i notorycznie się od nich uchyla, 

korzystając z pracy innych; 

c) nie wykazuje chęci poprawy;  

11) Jeżeli podczas pobytu warunkowego (w czasie trwania nałożonej kary) nie nastąpi 

wyraźna poprawa w zachowaniu albo nastąpi kolejne wykroczenie regulaminowe, 

spowoduje to usunięcie z Internatu bez możliwości odwołania się; 

12) Decyzję o usunięciu z Internatu podejmują Wychowawcy Internatu  

z powiadomieniem szkoły oraz Rodziców (opiekunów prawnych). Od powyższej 

decyzji służy wychowankowi odwołanie się do dyrektora; 

13) W szczególnych przypadkach przyjęcie do Internatu lub dalszy pobyt w placówce może 

nastąpić na warunkach kontraktu, czyli umowy między podopiecznym, rodzicami i 

wychowawcami. 

14) O wszystkich uwagach negatywnych i pozytywnych dotyczących wychowanka 

informowani są jego rodzice. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

INNE ZAKAZY I NAKAZY 

§ 8.1. Młodzieży zamieszkałej w Internacie zabrania się:  

1) palenia tytoniu; 

2) samowolnego przenoszenia sprzętu, mienia Internatu z pokoi do innych pomieszczeń; 

3) przywłaszczania sobie mienia współmieszkańców oraz własności Internatu; 

4) zamykania pokoi na klucz gdy przebywają w nich współmieszkańcy; 

5) używania w pokojach piecyków elektrycznych, grzałek, żelazek itp.; 

6) zakłócania ciszy podczas ustalonej regulaminem nauki własnej oraz ciszy nocnej; 

7) wprowadzania do pokoi osób postronnych bez wiedzy i zgody wychowawców; 

8) samowolnego opuszczania Internatu bez wiedzy i zgody wychowawców; 

ROZDZIAŁ VII 

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU 

§ 9.1. W Internacie działa Rada Internatu, który jest organem przedstawicielskim wszystkich 

jego mieszkańców. 

2. Radę tworzą reprezentanci ogółu mieszkańców Internatu wybierani w głosowaniu na okres 

1 roku szkolnego. 

3. Rada Internatu może przedkładać Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków: 

1) prawo do organizacji życia w Internacie, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkami szkolnymi, samokształceniem - nauką własną,                          

a możliwością rozwijania    i zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań; 

2) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz sportowej 

prawo zgłaszania wychowanków Internatu do wyróżnień i nagród; 

4. Radę Internatu  stanowi zespół co najmniej 4 osób, z których jeden pełni funkcję 

przewodniczącego. 

5. Przewodniczący jest wybierany spośród osób tworzących Radę  Internatu. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

INNE POSTANOWIENIA 

§ 10.1. Internat nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach mieszkalnych 

Wychowanków, tj; młodzież na własną odpowiedzialność może przywieźć do internatu sprzęt 

komputerowy lub inny elektryczny. 

2. Internat nie odpowiada za bezpieczeństwo wychowanka w drodze do Internatu                         i 

z Internatu. 



3. Wychowawcy Internatu w sprawach szczegółowych może dokonać dodatkowych 

uregulowań obowiązujących przejściowo lub na stałe. O wprowadzonych uregulowaniach 

informuje on całą społeczność Internatu. 

 

ROZDZIAŁ XI 

OPŁATY ZA INTERNAT 

§ 11.1. Stawka dzienna za wyżywienie od poniedziałku do piątku – 11 zł. W przypadku 

nieobecności syna/córki w internacie, rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie 

pod warunkiem, że co najmniej na dwa dni przed nieobecnością poinformują wychowawcę 

internatu: 

1) odpłatność może ulec zmianie z  dwumiesięcznym wyprzedzeniem; 

2) opłaty za pobyt syna/córki w internacie pobierane są z góry; 

3) termin płatności upływa z dniem 5-tego każdego miesiąca; 

2. Opłata stała – 20 zł (raz w miesiącu). 

3. Kaucja jednorazowa w wysokości 50 zł wpłacana będzie na pokrycie ewentualnych 

zniszczeń spowodowanych przez syna/córkę. W przypadku spowodowania zniszczeń 

większych niż wynosi kaucja, rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy  

w terminie dwóch tygodni od daty dokonania  wyceny przez kierownika internatu. Kaucja 

podlega zwrotowi po wykwaterowaniu z internatu – po odliczeniu kwoty należnej za 

zniszczenia. W przypadku spowodowania zniszczeń kaucja musi być uzupełniona do kwoty 

50zł. Podstawą do rozliczenia kaucji są każdorazowo rachunki/faktury za dokonane zakupy. W 

momencie nie uiszczenia kaucji umowa zostanie rozwiązana. Warunkiem przyjęcia do 

internatu syna/córki jest wpłacenie kaucji w ciągu dwóch tygodni  od   przyjęcia do internatu. 


