REGULAMIN

INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM
KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W DOBRYSZYCACH
Informacje ogólne
1. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczych w Dobryszycach jest placówką
oświatową przeznaczoną dla uczniów mieszkających w miejscowościach z których
codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony.
2. W szczególnych przypadkach mieszkańcem internatu może być uczeń zamieszkały w
miejscowości będącej siedzibą szkoły, jeżeli są wolne pokoje, ma nienaganną opinię.
3. Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń lub rodzic w sekretariacie szkoły lub do
Dyrektora Szkoły.
4. Uczniowie którzy są przyjęci do internatu w pierwszym dniu nauki przychodzą wraz z
rodzicami, dostarczają akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia, lub tymczasowy dowód
osobisty oraz poświadczenie miejsca zamieszkania w celu dokonania meldunku i
podpisania umowy zamieszkania i opłaty za pobyt w internacie.
5.. Internat jest placówka koedukacyjną.
6. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny.
7.. W okresie roku szkolnego internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy
dążyć do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej nauce, pracy i prawidłowemu
rozwojowi.
8. Mieszkańcy internatu zobowiązani są znać i przestrzegać regulamin internatu, a także
zapoznać z jego treścią swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Opłaty za zakwaterowanie wyżywienie w internacie wnoszone są przez rodziców lub
prawnych opiekunów do 10 dnia każdego miesiąca.
10 Mieszkańcy internatu ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.
11.. Za działalność internatu odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Dobryszycach.

Cele i zadania internatu:
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.
1. Internat zapewnia wychowankom optymalne warunki w czasie pobierania przez nich
nauki.
2. Internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami
wychowanków, organizacjami uczniowskimi, organizacjami społecznymi oraz
instytucjami i placówkami w środowisku.
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3. Do zadań internatu w szczególności należy:
a) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań, zamiłowania
uzdolnień,
b) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia za odpłatnością, całodobowego
zakwaterowania,
c)zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych,
d) stwarzanie możliwości do uczestniczenia w zajęciach kulturalnych,
e) upowszechnienie kultury fizycznej oraz troska o zdrowie wychowanków, wyrabianie
zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
i
samorządności, wdrażanie do demokracji życia,
f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo gospodarczych,
g) wyrabianie szacunku dla osób pracujących w internacie, kultury bycia, koleżeńskiej
i umiejętności działania w zespole,
h)wyrabianie szacunku i troski o sprzęt, stanowiący wyposażenie internatu, ekonomicznego
korzystania z energii elektrycznej i wody, dbanie o estetkę i czystość pomieszczeń
internatu.

Organizacja internatu
1. Internat jest czynny zgodnie z organizacją pracy szkoły (od niedzieli od godz. 18:30 do
piątku godz.15:00)
2. Podstawową komórkę Internatu stanowi grupa wychowawcza. Liczba wychowanków w
grupie nie powinna przekracza 35 osób.
3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo - wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w
internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.
4. Opiekę nad grupą sprawuje wyznaczony wychowawca.
5. Wychowawcy sprawują opiekę w godzinach od 13:30 do 22:30 oraz w porze nocnej od
22:30 do 6:30. W pozostałych godzinach młodzież przebywa w szkole na zajęciach
edukacyjnych ,internat dla młodzieży jest zamknięty.
6. W celu realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych działa Zespół Wychowawczy,
w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni placówki i który ma prawo do
dokonywania analizy działalności wychowawczo - opiekuńczej oraz formułowania
wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.
7. Podstawą realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych jest roczny plan pracy
opracowany przez Zespół Wychowawczy Internatu, przedstawiony Radzie Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi szkoły.
8. Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, prace na rzecz internatu zajęcia
kulturalne i rekreacyjne oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
Rozkład dnia w załączeniu do regulaminu.

Samorząd wychowanków
1. Reprezentantem ogółu mieszkańców internatu jest Młodzieżowa Rada Internatu.
2. Młodzieżową Rade Internatu tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i
sekretarz.
3. Młodzieżowa Rada Internatu jest wspomagana przez sekcje działające w poszczególnych
grupach stosownie do potrzeb wychowanków.

2

4. Opiekunem Młodzieżowej Rady Internatu jest wyznaczony wychowawca.
5. Młodzieżowa Rada Internatu reprezentuje ogól wychowanków, uczestniczy w planowaniu
realizacji pracy opiekuńczo - wychowawczej, poręcza za wychowanków.
6. Młodzieżowa Rada Internatu ma prawo zgłaszać Dyrektorowi wszelkie uwagi i życzenia
wypływające od młodzieży.
7. Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawiać wychowawcom, Dyrektorowi wnioski i
opinie w sprawach dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców
internatu.
8. Przedstawiciel młodzieżowej Rady Internatu może brać udział w zebraniach Zespołu
Wychowawczego, na których omawiane są sprawy dotyczące mieszkańców internatu oraz
planuje się prace.
9. Młodzieżowa Rada Internatu ponosi współodpowiedzialność za realizacje zadań
określonych regulaminem internatu w zakresie organizowania imprez kulturalnych i
rekreacyjnych, wyjść, wycieczek, organizowania pomocy w nauce, dbania o powierzony
sprzęt.

Prawa wychowanków
Wychowanek ma prawo do:
1. Zakwaterowania i wyżywienia za ustaloną odpłatnością.
2. Do higieny i ochrony zdrowia.
3. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy internatu, służących do nauki własnej,
rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
4. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz
w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach kulturalnych, sportowych,
turystycznych i technicznych w środowisku, zgodnie z ustalona procedurą.
5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
6. Swobodnego wyrażania własnych poglądów i przekonań, pod warunkiem, że nie naruszają
one zasad moralności społecznej bądź podstawowych praw innych osób.
7. Poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i
rodzinnych.
8. Brania udziału we wszystkich imprezach, akcjach czy inicjatywach na terenie internatu.
9. Opuszczania internatu w uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy
dyżurującego na podstawie oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów.
10. Do przyjmowania gości z zewnątrz za wiedzą i zgodą wychowawcy do godz. 16:00 i w
godzinach 19:00 - 20:00.w miejscu do tego wyznaczonym(kawiarnia, świetlica).
11. Do wypoczynku w ciszy nocnej od 22:00 do 6:30.
12. Do indywidualnego wystroju i urządzania sal sypialnych, po uzgodnieniu z wychowawcą i
zgodnie z przepisami BHP, bez spowodowania trwałych uszkodzeń sprzętów, ścian i
obiektów.
13. Do przyjazdu w niedziele do godziny 20:30.
14. Wyboru samorządu internatu oraz być wybierany.
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Obowiązki wychowanków
Mieszkaniec internatu ma obowiązek:
1. Znać i przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, a także zapoznać z jego treścią
rodziców (prawnych opiekunów).
2 Przestrzegać ramowego porządku dnia i przepisów porządkowych.
3. Wykorzystywać systematycznie czas i warunki do nauki oraz uzyskiwać jak najlepsze
wyniki w nauce(regulamin nauki własnej w załączeniu do regulaminu). Być obecny w
czasie nauki własnej w swoim pokoju lub pokoju nauki własnej.
4. Zwolnienie wychowanka z nauki własnej może być tylko w uzasadnionych przypadkach.
5. Punktualnego i systematycznego uczęszczania do szkoły - godzina 7:50.Po tym czasie
drzwi na piętra są zamknięte do godziny 13:30.
6. Utrzymywać porządek, czystość , estetykę sal mieszkalnych i pomieszczeń wspólnego
użytku i otoczenia internatu. Codziennie opróżniać kosze w pokojach i łazienkach.
7. Dbać o sprzęt i urządzenia, zgłaszać zauważone zniszczenia czy zagrożenia.
8. Uczestniczyć w pracach na rzecz internatu i szkoły.
9. Wykonywać polecenia wychowawców, Dyrektora Szkoły.
10. Pełnić rzetelnie dyżury porządkowe.
11. Zgłaszać wychowawcy wyjazdy i powroty od godz.14:00 w środku tygodnia po
uprzednim uzgodnieniu z rodzicami, telefonicznym zwolnieniu przez rodziców lub
okazaniu stosownego oświadczenia.
12. Wyjazdu do domu w przypadku choroby (w internacie nie mogą przebywać osoby chore,
placówka nie ma warunków by zapewnić im opiekę).
13. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników internatu i współmieszkańców.
14. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do kolegów i wszystkich
pracowników internatu. Nie używać wulgarnego słownictwa.
15. Oszczędnie i racjonalnie korzystać z wody i energii elektrycznej.
16. Bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p poż:
17. Pozostawiać klucze od pokoi sypialnych w dyżurce w przypadku wyjścia do szkoły
i wyjazdu do domu nie zostawiać kluczy nad drzwiami i otwartych pokoi.
18. Zachować ciszę w czasie nauki własnej i porze nocnej.
19. Terminowo regulować opłaty za pobyt i wyżywienie w internacie, do 10 każdego miesiąca.
20. Poinformować wychowawcę o przewlekłej chorobie i zażywanych lekach.
21 Korzystać z całodziennego wyżywania w czasie nauki szkolnej
22. Przebywać na terenie internatu w miękkim obuwiu zmiennym(nie mogą być to być buty
sportowe).

W internacie zabronione jest
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wynoszenie posiłków i naczyń ze stołówki do pokojów sypialnych.
Zamykanie się w pokojach oraz zamykanie sal w czasie ciszy nocnej.
Korzystanie z telefonów komórkowych podczas nauki własnej w czasie ciszy nocnej.
Wprowadzanie do pokoju osób obcych.
Samowolne przeprowadzania się do innego pokoju.
Samowolne przenoszenia mebli i sprzętów.
Spożywanie i przebywanie na terenie internatu po spożyciu alkoholu.
Palenie papierosów.
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9. Używanie środków psycho -aktywnych.
10. Świadome i celowe niszczenie pomieszczeń i sprzętu internatu.
11. Publiczne manifestowanie swoich uczuć, demoralizowanie.
12. Stosowanie przemocy i przymusu.
13. Uprawianie seksu i prostytucji.
14. Plotkarstwo, pomówienia, przekazywanie nieprawidłowych informacji.
15. Przebywanie na skrzydle dziewcząt(chłopców)i skrzydle chłopców(dziewczęta).
16.Używanie grzałek, grzejników, kuchenek elektrycznych, opiekaczy, tosterów, materiałów
łatwopalnych i wybuchowych, kadzidełek, świeczek oraz innych żródeł otwartego ognia.
17.Manipulowania przy urządzeniach wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych i przeciw
pożarowych.

Nagrody:
Za wyróżniającą się postawę, przykładne zachowanie i działanie na rzecz internatu wychowanek
może otrzymać następujące nagrody:
1. Pochwała indywidualna od wychowawcy.
2. Pochwała od wychowawcy udzielona wobec grupy.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły.
4. Wniosku wychowawcy grupy skierowanego do wychowawcy szkoły o podwyższenia
oceny z zachowania.
5. List pochwalny do rodziców.
6. Nagroda rzeczowa w postaci książki, dyplomu.

Kary
Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu lub rażącego zachowania na wychowanka mogą
być nałożone następujące kary:
1.
2.
3.
4.
5.

Upomnienie ustne wychowawcy
Nagana wychowawcy wobec grupy.
Powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się wychowanka.
Rozmowa dyscyplinująca i ostrzegawcza Dyrektora.
Nagana pisemna z ostrzeżeniem wydalenia z internatu i powiadomienie rodziców w
formie pisemnej.
6. Wniosek do wychowawcy klasy o obniżenie oceny z zachowania.
7. Usunięcie wychowanka z internatu na czas określony lub całkowity.
- za powtarzające się łamanie regulaminu i nieprzestrzeganie rozkładu dnia
w internacie, usunięcie całkowite.
- bałagan w pokoju.
- spożywanie alkoholu lub bycie pod wpływem alkoholu na okres 2 tygodni jeżeli
zdarzenie było po raz pierwszy.
- w przypadku powtórnego zdarzenia dotyczącego spożycia alkoholu lub
przebywania po jego spożyciu , usunięcie całkowite z internatu.
- agresywnego zachowywania się wobec kolegów i koleżanek, wychowawców
i pracowników internatu – usunięcie całkowite.
- kradzieże – usunięcie całkowite.
- pobicie kolegi lub koleżanki – całkowite, z zawiadomieniem policji.
- powtarzające się samowolne opuszczanie internatu – usunięcie całkowite.
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nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych, wagarowanie – całkowite.
nie wykonywanie poleceń wychowawcy usunięcie od dwóch tygodni
do całkowitego wydalenia z internatu.
- palenie papierosów na terenie internatu – kara pieniężna oraz usunięcie z internatu
( ustawa z dnia 15 listopada 2010r Dz. U. Nr 81, poz. 529).
- posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających i alkoholu – całkowite.
- podważanie dobrego imienia placówki na zewnątrz przez czyny o znamionach
chuligaństwa – całkowite.
- uprawianie seksu i prostytucji – całkowite.
Usunięcie wychowanka z internatu może nastąpić również w przypadku wykorzystania przez
wychowawcę wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych, a wychowanek nadal nie
akceptuje reguł obowiązujących w internacie, ma lekceważący stosunek do obowiązków i
notorycznie się od nich uchyla, nie wykazuje chęci poprawy.
-

Odwołania:
1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisu prawa szkolnego i przepisów
wydanych przez organy oświatowe, wychowanek lub rodzic (prawny opiekun) może
odwołać się od wymierzonej kary w ciągu pięciu dni od jej otrzymania (jeżeli karę
wymierzył wychowawca) .
2. Wychowanek skreślony z listy mieszkańców i rodzic (prawny opiekun) może w terminie
14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu wnieść odwołanie do dyrektora szkoły,
odwołanie do kuratora oświaty w Łodzi w trybie określonym przez przepisy ustawy KPA.
3. Organ odwoławczy o podjętej decyzji zawiadamia wnioskodawcę na piśmie, a także
właściwy organ, który orzekł karę.

Inne ustalenia:
1. Internat nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru
właściciela.

Pracownicy internatu:
W internacie zatrudnieni są:
*Pracownicy pedagogiczni: wychowawcy
*Pracownicy administracji i obsługi.
Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają :
Karta Nauczyciela, regulamin pracy oraz zakres czynności i obowiązków.
Do obowiązków wychowawcy internatu należy
1. Ustalenie wspólnie z zarządem grupy zadań i kierowanie ich wykonaniem.
2. Stworzenie wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku w internacie.
3. Aktywizowanie wychowanków do samodzielności, wdrażanie ich do samoobsługi w
internacie.
4. Udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle
niepowodzeń szkolnych, kontaktów rówieśniczych, adaptacji w środowisku.
5. Dokonywanie oceny wychowanków w zakresie nauki i zachowania w internacie.
6. Współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie postępów w nauce i zachowania.
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Rada Wychowawcza Internatu:
Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy i
programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych i
organizacyjno – gospodarczych.
1. Przewodniczącym Zespołu Wychowawczego jest Dyrektor Szkoły. Członkami jej są
wychowawcy internatu.
2. Na posiedzenie Zespołu Wychowawczego, poświęcone problemom młodzieży zapraszani
są przedstawiciele samorządu internatu.
3. Na posiedzenie Zespołu mogą być zapraszani pracownicy internatu, a także
przedstawiciele instytucji i organizacji.
4. Do zadań Zespołu Wychowawczego internatu należy:
a) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej,
b) organizowanie programu i planu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz
dokonywaniu analizy i oceny pracy,
c) opiniowanie lub wnioskowanie w sprawach nagradzania i karania wychowanków,
d) organizowanie samokształcenia wychowanków.
e) uczestniczenia z wychowawcą klasy w celu ustalenia oceny z zachowania.

Współpraca z rodzicami , opiekunami wychowanków:
Internat współpracuje z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw dotyczących:
1. Postępów w nauce.
2. Problemów wychowawczych i opiekuńczych.
3. Problemów materialnych i organizacyjnych internatu.

Dokumentacja internatu:
Internat prowadzi następującą dokumentacje:
1. Roczny plan pracy internatu.
2. Dzienniki zajęć wychowawczych.
3. Księgę meldunkową wychowanków.
4. Zeszyty wyjść i wyjazdów wychowanków.
5. Księgę protokołów posiedzeń Zespołu Wychowawczego.
6. Tygodniowy plan pracy wychowawców.
7. Plan dyżurów wychowawców.
8. Plan i tematykę hospitacji zajęć..
9. Kalendarium życia internatu.

Załączniki:
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1. Rozkład dnia w internacie.
2. Regulamin nauki własnej.
3. Zadania i obowiązki dyżurnych.
4.Regulamin stołówki.
5.Regulamin korzystania z internetu.
6. Procedury postępowania gdy wychowanek jest podejrzany o spożycie alkoholu.
7.Regulamin Młodzieżowej Rady Internatu.
Niniejszy regulamin został opracowany przez Zespół Wychowawczy Internatu
i Młodzieżową Radę Internatu w dnia 05.09.2008 roku.
Naniesiono poprawki w dniu 7.09.2017r. w związku ze zmianami w statucie szkoły.
Niniejszy regulamin został przedłożony dyrektorowi szkoły.

Młodzieżowa Rada Internatu

Dyrektor Szkoły

Zespół Wychowawczy Internatu
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