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Regulamin
Internatu Zespołu Szkół Technicznych
im. S. Lema w Skwierzynie.
Postanowienia ogólne
§ 1
Internat Zespołu Szkół Technicznych 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,
planując i wykonując zadania określone w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu.
§3
Internat jest placówką koedukacyjną, zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz
całodobową opiekę młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Technicznych im. S. Lema w Skwierzynie.
§4
Internat prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny, zgodnie z organizacją pracy szkoły
(w dniach: od niedzieli godz. 17°°, do piątku godz. 18°°).
§5
Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły za pośrednictwem kierownika
internatu.
§6
Kierownika internatu powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i organu prowadzącego szkołę.
§7
Szczegółowy zakres obowiązków kierownika internatu określa dyrektor szkoły.
§8
Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: Internat Zespołu Szkół Technicznych
ul. 2-go Lutego 24, 66-440 Skwierzyna, NIP 596-16-07-154, tel. 95 71 70 002.
§9
Internat może prowadzić dodatkowo wynajem wolnych pomieszczeń dla osób i grup
zorganizowanych zgodnie z Regulaminem Wynajmu Sal i Pomieszczeń.
§10
Internat umożliwia uczniom dojeżdżającym do szkoły korzystanie z wyżywienia na zasadach
obowiązującej odpłatności.

Warunki przyjęcia do internatu.
§11
O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
im. S. Lema w Skwierzynie, zamieszkujący w znacznej odległości od szkoły oraz posiadający
utrudniony dojazd na zajęcia lekcyjne.
§12
Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń szkoły w trybie określonym przez Dyrektora
szkoły. Ujednolicony wzór podania znajduje się na stronie internetowej szkoły i w internacie.
§ 13
Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Rada Wychowawcza Internatu.
§ 14
Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie:
1. którzy wcześniej mieszkali w internacie o ile nie zostali z niego usunięci;
2. z rodzin niepełnych, rodzin zastępczych lub wychowankowie Domów Dziecka.
§ 15
Lista osób przyjętych do internatu wywieszona zostaje w miejscu ogólnodostępnym,
niezwłocznie po dokonaniu rekrutacji.
§ 16
Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się do
Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania decyzji (powiadomienia).
§ 17
W przypadku utraty miejsca w internacie, wychowanek ma prawo ubiegać się o ponowne
przyjęcie po upływie 6-ciu miesięcy nauki szkolnej.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 18
Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest terminowe uiszczanie wpłat za całodzienne
wyżywienie. Koszt całodziennego wyżywienia określają odrębne przepisy.
Opłata ta pobierana jest z góry do dnia 15-go każdego miesiąca.
Wpłat dokonuje się na podane przez kierownika konto.
W przypadku nieobecności wychowanka w internacie, przysługuje zwrot należności za
wyżywienie (w trakcie roku szkolnego kwota ta zaliczana jest na poczet wpłaty na następny
miesiąc), pod warunkiem zgłoszenia nieobecności telefonicznie do intendenta,
wychowawcy lub kierownika internatu. Zgłoszenie jest skuteczne jeśli zostanie zrealizowane
do godziny 9.00 w przeddzień nieobecności (niedziela do godz. 22.00).
W przypadku wyjazdu wychowanka z internatu w trakcie tygodnia nieobecność ta nie może
trwać krócej niż dwa dni.
W wyjątkowych sytuacjach, po wystąpieniu o zgodę do kierownika internatu, dopuszcza się
możliwość wpłat za wyżywienie w innym terminie, ale nie później niż do ostatniego dnia
każdego miesiąca.

§ 19
1. Uczniowie przyjmowani są do internatu na dany rok szkolny.

2. Wychowanek internatu jest zobowiązany do posiadania własnej kołdry, poduszki, koca,
kompletu pościeli, prześcieradła z gumką, podkładu ochronnego na łóżko, środków higieny
osobistej, zmiennego obuwia miękkiego.
Zadania internatu
§ 20
1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
2. Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
3. Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych
warunków sanitarno-higienicznych.
4. Tworzenie warunków do swobodnego kształtowania przez wychowanków postaw
światopoglądowych, przy jednoczesnym upowszechnianiu uniwersalnych wartości
ogólnoludzkich.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości
o stan zdrowia.
6. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie za pośrednictwem
samorządu internatu kulturalnej formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków.
7. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo – gospodarczych.
8. Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami, samorządem
internatu, placówkami działającymi w środowisku oraz innymi podmiotami.
Organizacja pracy w internacie.
§ 21
Podstawowymi organami stanowiącymi internatu są: kierownik internatu, Rada
Wychowawcza Internatu składająca się ze wszystkich pracowników pedagogicznych i samorząd
młodzieży reprezentowany przez Młodzieżową Radę Internatu.
§ 22
Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych jest roczny plan pracy opracowany
przez Radę Wychowawczą.
§ 23
Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizowane są w grupach
wychowawczych przez wychowawców i z udziałem samorządu internatu i rodziców.
§ 24
Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę działalności opiekuńczo-wychowawczej
internatu.
§ 25
Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca grupy, który współdziała
z wychowankami w realizacji planowanych i podjętych działań.
§ 26
O ilość wychowanków w grupie i wymiarze czasu pracy wychowawczej na jedną grupę
decydują aktualne przepisy prawa oświatowego.

§ 27
Do zadań grupy realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą należy:
1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy
opiekuńczo-wychowawczej w grupie,
2. dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy wraz z ich kontrolą i oceną,
3. regulowanie wewnętrznego życia grupy, wpływanie na organizację czasu wolnego,
rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody
§ 28
Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie samorząd grupy składający się
z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika. Warunkiem pełnienia funkcji w samorządzie jest
prezentowanie nienagannej postawy.
§ 29
Samorządy wszystkich grup tworzą Młodzieżową Radę Internatu.
§ 30
Młodzieżowa Rada Internatu:
1. wybiera spośród swoich członków zarząd składający się z przewodniczącego, zastępcy
i sekretarza,
2. wybiera opiekuna spośród członków rady wychowawczej w kadencji na dany rok szkolny.
§ 31
Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawiać wychowawcy, kierownikowi internatu,
Radzie Wychowawczej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach,
w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców internatu.
§ 32
Młodzieżowa Rada Internatu ponosi współodpowiedzialność za realizację zadań
określonych regulaminem internatu w zakresie organizowania imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
wycieczek, organizowania pomocy w nauce, prowadzenia konkursów i dbania o powierzone
mienie.
Prawa wychowanka
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§ 33
Wychowanek ma prawo do:
zakwaterowania i całodziennego wyżywienia;
korzystania zgodnie z przyjętymi zasadami z pomieszczeń, urządzeń i pomocy
dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania wiedzy i uzdolnień;
wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz
w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach kulturalnych, sportowych, technicznych,
artystycznych w środowisku;
korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
przyjmowania osób odwiedzających w wyznaczonym miejscu i czasie w porozumieniu
z dyżurnym wychowawcą, za zgodą współmieszkańców;
dekorowania sal sypialnych oraz dokonywania zmian w umeblowaniu wyłącznie za zgodą
wychowawcy;

7. współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;
8. poszanowania godności i dyskrecji w sprawach osobistych, poszanowania zasad
prywatności, przyjaźni i uczuć;
9. swobodnego wyrażania własnych poglądów i przekonań pod warunkiem, że nie naruszają
one zasad moralności społecznej bądź praw innych osób;
10. brania udziału we wszystkich imprezach, akcjach czy inicjatywach na terenie internatu;
11. dodatkowej nauki po godzinie 22 za zgodą wychowawcy dyżurnego;
12. opuszczania internatu i zwolnień z nauki własnej w uzasadnionych przypadkach za zgodą
wychowawcy grupy lub kierownika internatu;
13. zapoznania się z wpisami w arkuszach spostrzeżeń;
14. odwołania się od decyzji wychowawcy do kierownika i Młodzieżowej Rady Internatu a od
decyzji kierownika lub Rady Wychowawczej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
Obowiązki wychowanka
§ 34
Wychowanek powinien:
1. Przestrzegać regulaminu internatu;
2. systematycznie uczyć się i wzbogacać wiedzę wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do
nauki;
3. współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie;
4. stosować się do ramowego porządku dnia;
5. uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu i środowiska;
6. utrzymywać porządek, czystość, estetykę sal mieszkalnych, pomieszczeń wspólnego użytku
i otoczenia internatu;
7. rzetelnie pełnić dyżury;
8. zgłaszać zauważone zniszczenia czy zagrożenia;
9. przestrzegać przepisów ppoż, bhp;
10. dbać o sprzęt i urządzenia a za zawinione zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną;
11. współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę;
12. dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o higienę osobistą,
estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia;
13. zgłosić wychowawcy chorobę lub złe samopoczucie;
14. poinformować wychowawcę grupy o zamiarze wyjazdu z internatu i terminie powrotu;
15. w przypadku niemożności powrotu z domu do internatu powiadomić o tym fakcie
wychowawcę lub kierownika (nieobecność osoby niepełnoletniej potwierdzają rodzice lub
opiekunowie);
16. stosować się do zasad samoobsługi przy utrzymaniu czystości w pokojach oraz podczas
spożywania posiłków;
17. zachować ciszę podczas nauki własnej i ciszy nocnej;
18. przestrzegać zasad higieny otoczenia poprzez:
 utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach internatu (sypialnie,
korytarze, łazienki, sanitariaty itp.) oraz umiejętne i oszczędne korzystanie z wody i energii
elektrycznej;
 staranne ścielenie łóżek i tapczanów, przechowywanie w nich wyłącznie pościeli i bielizny
nocnej;
 dbanie o estetyczny wygląd sypialni, korytarzy i innych pomieszczeń będących
w użytkowaniu grupy;
 częste wietrzenie sal mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych;
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utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych;
przechowywanie żywności, odzieży roboczej itp. w wyznaczonych miejscach;
dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu.
stosować się do bieżących zarządzeń i poleceń kierownika internatu i wychowawców nie
ujętych w regulaminie.

§ 35
Wychowankom zabrania się:
1. palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków
odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz używania zagrażających bezpieczeństwu
mieszkańców przedmiotów i urządzeń;
2. używania grzałek i grzejników elektrycznych bez pozwolenia kierownika internatu;
3. siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na klatce
schodowej i wychodzenia na dach internatu;
4. przebywania bez zgody osób dyżurujących w pomieszczeniach kuchni i magazynów;
5. przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych;
6. wynoszenia naczyń ze stołówki;
7. zamykania sal mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków
w godzinach 22-6. Poza wymienionymi godzinami sale należy otworzyć na żądanie
wychowawcy;
8. przywozu i używania sprzętu typu wieże stereofoniczne, składane komputery, telewizory,
dozwolone są małe radia i laptopy;
9. przetrzymywania na terenie internatu zwierząt;
10. przebywania w internacie w czasie choroby zakaźnej;
11. niszczenia mienia, zaśmiecania pomieszczeń i terenu internatu, wyrzucania przez okna
wszelkich przedmiotów i resztek żywności;
12. stosowania wszelkiego rodzaju przemocy i zakłócania spokoju pozostałym użytkownikom
internatu;
13. samodzielnego zmieniania pokoju oraz przenoszenia mebli.
Zadania wychowawcy internatu
§ 36
Wychowawca internatu zobowiązany jest:
1. sumiennie realizować zadania wynikające z planu pracy opiekuńczo-wychowawczej
internatu i grupy, 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 zmierzające 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 dziennym czas wolny;
5. czuwać nad higieną osobistą 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 oraz
zapobiegać konfliktom i stresom;

7. wdrażać młodzież do stałego poszanowania mienia organizując prace społeczne na rzecz
internatu, szkoły i środowiska;
8. troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;
9. utrzymywać stały kontakt z nauczycielami, wychowawcami klas i współpracować
z rodzicami wychowanków;
10. czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków w porze nocnej (22-6 );
11. systematycznie podnosić poziom swych kwalifikacji i umiejętności;
12. wykonywać czynności zlecone przez dyrektora szkoły i kierownika internatu;
13. systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych,
dyrekcji szkoły i kierownictwa internatu.
Rada Wychowawcza Internatu
§ 37
Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowania planu pracy
i programów działania internatu oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczowychowawczych.
§ 38
Przewodniczącym Rady wychowawczej Internatu jest kierownik internatu, członkami
wychowawcy internatu.
§ 39
Na posiedzenia rady wychowawczej internatu mogą być zapraszani inni pracownicy
internatu i szkoły, przedstawiciele MRI a także przedstawiciele instytucji i organizacji
współdziałających z placówką.

Nagrody i wyróżnienia
§ 40
Za przykładną postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą
wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:
1. pochwała wychowawcy na forum grupy;
2. pochwała kierownika internatu na forum mieszkańców internatu;
3. wyróżnienie dyrektora szkoły;
4. list pochwalny do rodziców;
5. nagroda dla „Najlepszego z najlepszych”.
Kary
§ 41
Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka internatu, czyny chuligańskie, niszczenie mienia,
rażące naruszenie norm moralnych oraz nagminne łamanie regulaminu internatu wychowanek
może być ukarany:
1. upomnieniem w indywidualnej rozmowie z wychowawcą grupy;
2. upomnieniem lub naganą kierownika internatu;
3. zobowiązaniem dyscyplinującym;
4. zobowiązaniem warunkowym;

5. usunięciem z internatu.
§ 42
Zobowiązaniem dyscyplinującym (ważnym 1 rok szkolny) zostaje ukarany wychowanek,
który rozmyślnie łamie regulamin internatu i nie stosuje się do upomnień wychowawcy
i kierownika.
§ 43
Za nieprzestrzeganie zapisów zobowiązania dyscyplinującego wychowanek zostaje
wydalony z internatu na okres 1 miesiąca.
§ 44
Zobowiązaniem o warunkowym pozostawieniu w internacie (ważne cały okres pobytu)
zostaje ukarany wychowanek, który przebywa w internacie pod wpływem alkoholu lub innych
środków psychotropowych oraz taki, który nie przestrzega regulaminu po ukaraniu wydaleniem na
okres 1 miesiąca.
§ 45
Za nieprzestrzeganie zapisów zobowiązania warunkowego wychowanek zostaje skreślony
z listy mieszkańców internatu.
§ 46
1. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje kierownik internatu na wniosek
Rady Wychowawczej Internatu.
2. Od decyzji o czasowym wydaleniu z internatu lub całkowitym pozbawieniu miejsca,
przysługuje prawo do odwołania w terminie 7dni do dyrektora szkoły za pośrednictwem
kierownika internatu.
§ 47
Udzielenie kar zobowiązania dyscyplinującego i warunkowego poprzedzone jest konsultacją
z Młodzieżową Radą Internatu.
§ 48
Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo zamieszkania w internacie.
§ 49
Wychowanek podejrzany o dokonanie czynu zabronionego prawem jest pozbawiony prawa
przebywania w internacie do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy.

