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                                                                                                                                                              Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej  

                                                                                                                                             nr 22/2019 z dnia 12.09.2019r. 

REGULAMIN INTERNATU 

ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH 

w Rucianem- Nidzie 

 

 

Najważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie internatu to: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,poz. 996 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 z późn. zm.) 

I. Postanowienia ogólne 

1. Internat jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Leśnychw Rucianem-Nidzie (zwanym następnie w regulaminie 

Zespołem Szkół) 

2. W okresie nauki internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej 

dobrej nauce, pracy i prawidłowemu współżyciu. 

3. Internat realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 

4. Do zadań internatu należy: 

a) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu; 

b) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce; 

c) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

d) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów; 
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e) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizacja ich czasu wolnego; 

f) uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczuciaodpowiedzialności. 

5. Internat realizuje zadania określone w pkt.3 i 4 we współpracy ze szkołą, rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków wychowawcą 

klasy oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi. 

6. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły. 

7. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły za pośrednictwem kierownika internatu 

8. Kierownika internatu powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły. 

9. Kierownik internatu oraz wszyscy wychowawcy tworzą Zespół Wychowawczy Internatu Zespołu Szkół Leśnych. 

10. Nauczyciele Zespołu Wychowawczego Internatu są członkami Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. 

11. Obowiązki kierownika i wychowawców internatu określa dyrektor Zespołu Szkół. 

 

II.  Organy placówki 

 

1. Organami internatu są: 

a) Kierownik Internatu 

b) Zespół Wychowawczy 

c) Młodzieżowa Rada Internatu 

 

III. Organizacja Internatu 

1. Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od niedzieli godz. 16.00 do piątku godz. 15.00 ).  

2. Opiekę wychowawczą nad mieszkańcami Internatu sprawują pracownicy pedagogiczni Internatu.  

3. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły.  

4. Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza dyrektor szkoły. 
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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.  

 

Wychowanek ma prawo do: 

 

1. Podmiotowego traktowania i prywatności. 

2. Zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. 

3. Bezpieczeństwa i ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej 

4. Współdecydowania w sprawach organizacyjnych i wychowawczych internatu. 

5. Korzystania w internacie z miejsc i pomieszczeń ogólnego użytku. 

6. Odpowiednich warunków do nauki (warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z porządku dnia - w czasie nauki własnej 

obowiązuje cisza, nieprzyjmowanie gości, wszyscy wychowankowie mają obowiązek przestrzegania ciszy);  

7. Korzystania z pomocy wychowawców i pomocy koleżeńskiej. 

8. Uczestniczenia w imprezach organizowanych na terenie internatu oraz, za zgodą  wychowawcy, w innych zajęciach prowadzonych przez 

placówki i organizacje środowiskowe. 

9. Rozwijania własnych zainteresowań. 

10. Korzystania z opieki pielęgniarki w godzinach jej urzędowania. 

11. Odwiedzin w czasie wolnym od nauki w czasie i w miejscu do tego przeznaczonym, za wiedzą i zgodą wychowawcy,  

12. 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. 

13. Poszanowania godności własnej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i rodzinnych;  

14. Wypoczynku w ciszy w godz. 22.00-6.00 

15. Nauki po godz. 22.00 w miejscu i wymiarze czasu uzgodnionym z wychowawcą, przy respektowaniu zasady nienaruszania prawa do 

wypoczynku innych mieszkańców Internatu,  
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16. Korzystania z audycji telewizyjnych po godzinie 22.00 za zgodą wychowawcy dyżurnego. 

17. Indywidualnego wystroju i urządzania sal sypialnych, po uzgodnieniu z wychowawcą (zgodnie z przepisami BHP), bez powodowania 

trwałych uszkodzeń sprzętów, ścian i obiektu (prace techniczne winny być wcześniej zgłoszone konserwatorom).  

18. Zgłaszania, w sprawach dotyczących życia w internacie wniosków, zażaleń, skarg kierownikowi internatu, wychowawcom, 

przedstawicielom Młodzieżowej Rady Internatu,  Dyrektorowi Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie 

 

Wychowanek ma obowiązek: 

1. Respektowania i przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad oraz niniejszego Regulaminu, a także zarządzeń wewnętrznych Zespołu 

Wychowawczegoi zarządzenia Dyrektora Szkoły niezapisanych w regulaminie szczegółowo. 

2. Wychowanek ma obowiązek stosowania się do poleceń wychowawców i innychpracowników Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. 

3. Przestrzegania rozkładu dnia  Internatu, a przede wszystkim: 

a) godzin ciszy nocnej - od 22.00 do 6.00, 

b) przebywania w swoim pokoju od godz. 17.00 do 19.00 

c) przebywania w swoim pokoju od godz. 21.30 (wyjątkiem może być korzystanie z łazienki) 

d) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne (wychowanek nie możeprzebywać w Internacie w czasie jego zajęć lekcyjnych)  

4. Przestrzegania przepisów BHP i p.poż. w internacie oraz znajomości instrukcji p.poż.i planów   ewakuacyjnych znajdujących się na 

poszczególnych piętrach, 

5. 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) godnego i kulturalnego zachowania się w Internacie i poza nim;  
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6. Zachowania ciszy podczas nauki własnej i przebywania w swoim pokoju lub pomieszczeniu przeznaczonym do nauki (bez zgody 

wychowawcy wychowanek nie ma prawa opuścić w tym czasie grupy). 

7. Pomagania pracownikom administracji lub obsługi w razie potrzeby. 

8. Szanowania mienia kolegów oraz powierzonego mu mienia Internatu i ponoszeniaodpowiedzialności materialnej za zniszczenia (za 

urządzenia ogólnego użytkuodpowiadają wychowankowie). 

9. Dbania o mienie własne i współlokatorów poprzez każdorazowe zabezpieczanie drzwina klucz na czas nieobecności w pokoju. 

10. Korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego tylko w miejscu do tego przeznaczonym tzn. w pomieszczeniu gospodarczym. 

11. Korzystania z czajnika elektrycznego wypożyczanego z pokoju wychowawców. 

12. Przestrzegania higieny osobistej, schludnego wyglądu, utrzymywania czystości w swoim otoczeniu. 

13. Spożywania głównych posiłków wyłącznie w stołówce (zabrania się wynoszenianaczyń poza stołówkę). 

14. Podczas korzystania ze stołówki należy stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego wychowawcę jak również przestrzeganie 

zasad wydawania posiłków. 

15. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu.Uczestniczenia w cotygodniowym robieniu 

porządków generalnych. 

16. Wypracowania 20 godzin (uczniowie klas maturalnych – 10 godz.) na rzecz internatu. 

17. Pełnienia dyżurów w salach sypialnych, w stołówce i wokół internatu 

18. Dbania i szanowania mienia Internatu przez:  

a) odpowiedzialność za powierzone mienie, 

b) zgłaszanie awarii i usterek, 

c) naprawianie wyrządzonej szkody, 

d) dążenie do oszczędzania energii elektrycznej i wody. 

19. Przestrzegania ustaleń w sprawach: 

a) uzyskiwania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu po godzinie 17.00, 
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b) zwolnienia z Internatu na noc oraz zwolnienia w trakcie tygodnia nauki szkolnej winny być zgłaszane wychowawcy wcześniej i 

potwierdzane przez rodziców (prawnych opiekunów), 

c) wychowawcy należy zgłaszać każdą dłuższą nieobecność w Internacie i podawać przewidywany termin powrotu, 

d) w razie przewidywanej nieobecności na okres powyżej trzech dni zgłaszać dointendenta nieobecność (z jednodniowym 

wyprzedzeniem do godz. 12.00) w celu odliczenia należności za te posiłki, 

20. W przypadku choroby wyjazd do domu następuje po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą (w internacie nie mogą przebywać osoby 

chore, placówka nie ma warunków, by zapewnić im opiekę). 

21. Przyjazd do internatu po dniach wolnych powinien nastąpić najpóźniej do godziny 22.00. 

22. Przestrzegania zasad prawidłowego współżycia w grupie (tolerancja, szacunek, godzenie własnych interesów z innymi, wysoki poziom 

kultury osobistej i kultury słowa). 

Wychowankowi zabrania się: 

 

1. Wnoszenia i handlu alkoholem, papierosami, narkotykami i podobnie działającymi środkami; znalezione wyroby ulegają zabezpieczeniu, a 

następnie przekazaniu odpowiednim służbom. 

2. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania w internacie pod ich 

wpływem; znalezione wyroby ulegają zabezpieczeniu, a następnie przekazaniu odpowiednim służbom 

3. Eksponowania przedmiotów reklamujących napoje alkoholowe, używki oraz wulgarne treści. 

4. Niemoralnego zachowywania się na terenie internatu. 

5. Uprawiania różnego rodzaju gier hazardowych. 

6. Korzystania z elektrycznych urządzeń, urządzeń grzewczych, samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, używania otwartego 

ognia (świece, zapałki, zapalniczki, kadzidła itp.). 

7. Dokonywania przemeblowania i dekorowania sal sypialnych bez zgody wychowawcy. 

8. Przyjmowania przed godz. 8.00 i po godz. 17.00 osób nie będących mieszkańcami internatu na terenie obiektu bez wiedzy wychowawcy. 
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9. Siadania na parapetach i wychylania się z okien.  

10. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki . 

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

12. Zamykania się w pokoju na klucz w godzinach 13.00 – 22.00 . 

13. Przechowywania, posiadania w internacie narzędzi do wykonywania tatuażu, piercingu i innych, ingerujących w ciało człowieka. 

14. Przechowywania, posiadania w pokojach uczniowskich urządzeń, przedmiotów do ćwiczeń sportowych takich jak ciężarki, rękawice 

bokserskie itp. 

15. Posiadania wszelkiego rodzaju akcesoriów dotyczących używek, wyrobów tytoniowych do tworzenia papierosów i e-papierosów 

włącznie. 

16. Wnoszenia, posiadania, przechowywania wszelkich narzędzi, przedmiotów niebezpiecznych w szczególności broni palnej, 

pneumatycznej oraz białej, oraz materiałów pirotechnicznych, znalezione przedmioty ulegają zabezpieczeniu, a następnie przekazaniu 

odpowiednim służbom. 

17. Fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców ipracowników Internatu, nagrywania rozmów 

wychowawczych czy spotkań zwychowawcami na telefony komórkowe lub inne urządzenia służące do rejestracjidźwięku lub obrazu oraz 

umieszczania takich zdjęć i nagrań na stronach internetowych bez pisemnej zgody Dyrektora Szkoły i osoby nagranej lub 

sfotografowanej oraz upowszechniania ich w inny sposób. 

 

Zasady przyjmowania gości: 

 

1. Goście z zewnątrz mogą odwiedzać wyłącznie w czasie wolnym od nauki, nie dłużej jednak jak do godz. 17.00 

2. Odwiedzający zobowiązani są do pozostawienia dokumentu tożsamości uwychowawcy grupy. 

3. Odwiedziny w innych godzinach należy każdorazowo uzgadniać z wychowawcą grupy odnośnie czasu i miejsca odwiedzin. 

4. Zabrania się przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w godzinach toalety porannej przed godz. 8.00  i po godzinie 

21.00. 
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5. Ewentualne noclegi gości należy wcześniej uzgodnić z kierownikiem internatu lubwychowawcą. 

6. Wszelkie noclegi młodzieży, osób towarzyszących na półmetkach, studniówkach itp.imprezach należy wcześniej uzgodnić z 

kierownikiem internatu i zgłosić na piśmiesporządzając listę imienną gości. W tej sytuacji młodzież spoza internatu musi zostawić dowód 

tożsamości i przestrzegać Regulaminu Internatu. 

 

Nagrody: 

 

1. Wychowanka można nagrodzić za: 

 wzorowe zachowanie 

 aktywny udział w życiu internatu 

2. Nagrodami, o których mowa wyżej są: 

 pochwała wychowawcy wobec całej grupy z wpisem do Zeszytu Spostrzeżeń 

 pochwała kierownika internatu 

 wniosek do Rady Pedagogicznej o podwyższenie oceny z zachowania 

 list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić wychowawca oraz każdy członek społeczności internackiej do Zespołu 

Wychowawczego, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

 

Kary: 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Internatu, a w szczególności uchybianie obowiązkom wychowanka, może on być ukarany 

 zadośćuczynieniem w formie pracy  na rzecz internatu 

 upomnieniem wychowawcy grupy 

 pozbawieniem pełnionych w internacie funkcji 
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 upomnieniem lub naganą kierownika internatu 

 naganą dyrektora szkoły na wniosek Zespołu Wychowawczego  

 usunięciem z internatu w zawieszeniu 

 skreśleniem z listy mieszkańców internatu 

 karą dyrektora szkoły na wniosek Zespołu Wychowawczego 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

3. nałożonej karze informuje się wychowanka i jego rodziców. 

4. Wychowanek może być ukarany skreśleniem z listy mieszkańców internatu w trybie natychmiastowym za szczególnie rażące naruszenie 

obowiązków a w szczególności za: 

 udział w bójkach, pobiciach, chuligańskich zachowaniach powodujących naruszenie dóbr osobistych drugich osób, 

 kradzież wymierzoną w mienie internatu, wychowawcy pracowników lub kolegów 

 używanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów 

 celowe niszczenie mienia internatu 

 spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania w internacie pod ich wpływem 

 nagminne łamanie Regulaminu Internatu 

 posiadanie narkotyków oraz inne czyny podlegające karze w Kodeksie Karnym. 

5. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Zespół Wychowawczy. O decyzji Zespołu Wychowawczego powiadamia się 

rodziców lub opiekunów wychowanka, Dyrektora Szkoły, wychowawcę klasy wychowanka. 

6. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zespołu Wychowawczego do Dyrektora Szkoły  w terminie 7 dni od 

otrzymania decyzji na piśmie. 

7. Dobrowolne odejście wychowanka z internatu odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. W przypadku ucznia 

pełnoletniego wystarczy pisemna rezygnacja wychowanka. 

 

 



10 

 

 

IV. Inne postanowienia 

1. W trosce o zapewnienie mieszkańcom Internatu bezpiecznych i higienicznych warunków wychowawca w obecności wychowanka i 

innego wychowawcy lub innej osoby (zatrudnionej w ZSL), w uzasadnionych przypadkach, ma prawo dokonać przeglądu zawartości 

szafek, szaf i innych przedmiotów znajdujących się w pokoju. Na polecenie wychowawcy wychowanek umożliwia dokonania przeglądu 

zawartości tych przedmiotów. 

2. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców internatu, troskę o ich zdrowie oraz należyty rozwój psychofizyczny, na wyposażeniu internatu 

znajduje się alkomat. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że mieszkaniec internatu znajduje się pod wpływem alkoholu, kierownik internatu 

lub wychowawca dyżurujący mają prawo poddać mieszkańca internatu badaniu niezbędnemu w celu ustalenia zawartości alkoholu w 

organizmie. Z przeprowadzonego badania sporządza się notatkę służbową i informuje rodziców. 

3. Mieszkaniec Internatu jest obowiązany poddać się badaniu, o którym mowa w pkt.2. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie 

uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje natychmiastowe zawiadomienie Policji w celu przeprowadzenia badania i 

sporządzenia protokołu. Zaistnienie tych okoliczności potwierdza kierownik lub wychowawca dyżurujący w notatce, o której mowa w 

pkt.2.  W przypadku wychowanka niepełnoletniego stosuje się obowiązujące „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy 

szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz  młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, 

alkoholizmem i prostytucją”.  

4. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pieniądze i rzeczy wartościowe przechowywane w pokojach wychowanków. Mienie 

własne i współlokatorów zabezpieczają wychowankowie. 

5. W przypadku samowolnego opuszczenia internatu przez wychowanka,nieodpowiada  za jego bezpieczeństwo.  

6. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę nieobecności wychowanka w internacie po godz. 22.00 i braku wcześniejszej informacji 

od rodziców (opiekuna prawnego) lub wpisu o przyczynie nieobecności, jak również braku telefonicznego kontaktu z rodzicami 

(opiekunem prawnym) lub wychowankiem w celu potwierdzenia miejsca pobytu wychowanka, wychowawca dyżurujący zgłasza 

nieobecność wychowanka w internacie na policję. 



11 

 

Rozkład dnia internatu  

 

07.00 – 07.45 - pobudka, toaleta poranna, śniadanie, porządkowanie pokoi 

07.45 – 08.45 - wyjście do szkoły, 

09.00 – 13.00 - zajęcia w szkole – internat zamknięty 

13.30 – 16.00 - obiad  

      13.00 – 17.00 - czas wolny 

17.00 – 19.00 - nauka własna 

19.00 – 20.00 - kolacja 

19.00 – 21.00 - możliwość przebywania na innych piętrach za zgodą wychowawcy 

20.00 – 21.00 - zajęcia grupowe i indywidualne 

21.00 – 22.00 - toaleta wieczorna 

21.30 – 22.00 - przygotowanie do ciszy nocnej 

22.00 – 06.00 - cisza nocna  
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REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU 

  

Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) jest jednym z organów internatu. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. MRI jest organem samorządowym mieszkańców internatu. 

2. W organach  samorządu mogą uczestniczyć wyłącznie wychowankowie internatu. 

3. MRI jest wybierana przez głosowanie tajne i bezpośrednie. 

4. Kadencja MRI trwa przez okres roku szkolnego. 

5. MRI konsultuje i uzgadnia program swej działalności z opiekunem. 

6. Opiekuna MRI wybierają wychowankowie internatu. 

  

II. Celem działalności MRI jest: 

1. Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów. 

2. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu. 

3. Przyjmowanie współodpowiedzialności za internat. 

4. Stwarzanie warunków do współdziałania, samooceny, samodyscypliny i szeroko rozumianej aktywności wychowanków. 

  

III. Zadania MRI: 

1. Współdziałanie z władzami internatu. 

2. Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków. 

3. Organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań stawianych przed wychowankami. 

4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego. 

5. Dbałość o sprzęt i mienie internatu. 

http://zsp2-nitki.pl/2.5/index.php/internat/regulamin/175-regulamin-mlodziezowej-rady-internatu
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6. Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami i wychowawcami. 

7. Kultywowanie tradycji internatu. 

  

IV. Uprawnienia MRI: 

1. Prawo do opiniowania planu pracy internatu. 

2. Prawo do opiniowania wychowanków. 

3. Prawo do poręczenia za wychowanka. 

4. Prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym. 

5. Prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób. 

6. Prawo do pomocy w przypadku trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych. 

7. Prawo do organizowania działalności kulturowej, sportowej, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi. 

8. Prawo do działalności samorządowej, tworzenie sekcji, klubów. 

9. MRI ma prawo posiadać własne fundusze, pochodzące z organizowanych imprez, pozyskanych od sponsorów, ze składek 

wychowanków itp. 


