
Regulamin Internatu przy Zespole Szkół  

im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku 

 

Podstawy prawne wydania regulaminu 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 
2021r.poz.1915) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. 
poz 1082) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 
poz.502) 

4. Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku 

Działy 
 
I Postanowienia ogólne 
II Prawa wychowanka 
II Obowiązki wychowanka 
IV Nagrody 
V Kary 
  
  
I Postanowienia ogólne 
  

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 XI 2001r. 
2. Internat jest placówką koedukacyjną. 
3. W okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do 

tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobrej nauce, pracy 
i prawidłowemu współżyciu. 

4. Pierwszeństwo do przyjęcia w internacie ma osoba, która zamieszkiwała w ubiegłym 
roku szkolnym, a w następnej kolejności osoby, które zamieszkują w znacznej odległości 
od szkoły. 

5. Ogół mieszkańców internatu reprezentuje Samorząd Internatu. 
6. W skład Samorządu Internatu wchodzą: 

a)       Przewodniczący 
b)      V-ce przewodniczący 
c)       Skarbnik. 

  
II Prawa wychowanka. 
  

1.       Zakwaterowanie w miarę możliwości internatu oraz odpłatnego całodziennego 
wyżywienia. 

2.       Opieki zdrowotnej, na zasadzie współpracy z placówką służby zdrowia. 
3.       Poszanowania godności własnej, wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań 

dotyczących życia w internacie, a także religijnych 
i światopoglądowych (o ile nie narusza to godności osobistej i dobra innych ludzi). 

4.       Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki 
własnej, rozwijania i do pogłębiania zainteresowań, zdolności 
i talentów. 



5.       Wypoczynku i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
6.       Korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozwiązywaniu problemów 

osobistych związanych z postępami w nauce 
i zamieszkiwaniem w internacie. 

7.       Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę, a także obronę prze 
różnymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej. 

8.       Współdziałanie w decydowaniu o sprawach wychowawczych 
i organizacyjnych internatu. 

9.       Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie 
i w szkole lub poza szkołą, o ile nie narusza to rozkładu zajęć. 

10.   Prawo do przyjmowania osób odwiedzających wychowanka na terenie internatu – 
zasady odwiedzin w internacie. 

a)       rodzice wychowanków mają prawo do odwiedzin w pokoju, 
b)      osoby obce przyjmowane przez wychowanków w miejscu wyznaczonym przez 

wychowawcę po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości, 
c)       koledzy i koleżanki wychowanków, którzy są uczniami ZS 

w Opatówku mogą ich odwiedzać w pokoju po uprzednim poinformowaniu 
wychowawcy pełniącego dyżur, 

d)      podczas nauki własnej wychowanek może być odwiedzany przez wychowawcę 
pełniącego dyżur, jeżeli wizyta ma na celu pomoc 
w nauce, 

e)       zakaz odwiedzin w pokojach dla kolegów i koleżanek   we wczesnych 
godzinach porannych i przedpołudniowych. 

11.   Do poręczenia za niego przez wychowawcę i ZS w przypadku naruszenia regulaminu 
internatu. 

12.   Opuszczania internatu w wyznaczonym czasie, a w innym za zgodą wychowawcy. 
13.   Do poszanowania dyskrecji uczuć i przyjaźni. 
14.   Do jawnej oceny jego postępowania w internacie. 
15.   Do kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu. 
16.   Udział przedstawiciela Samorządu Internatu w posiedzeniach Rady Wychowawczej 

dotyczącej spraw wychowanków. 
17.   Za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur nocny, wychowanek ma prawo do 

przedłużenia nauki przy zapalonej lampce. 
18.   Korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych może odbywać się za zgodą 

wychowawcy po godzinie 22.00 pod warunkiem, że nie zakłóci     to wypoczynku 
współmieszkańców internatu. 

  
   
III Obowiązki wychowanka. 
  

              Wychowanek internatu ma obowiązek: 
1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego i rozkładu dnia. 
2. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i 

warunki nauki. 
3. Uczestniczyć aktywnie w zajęciach regulaminowych, a także współdziałać w organizacji 

różnych form spędzania wolnego czasu 
w internacie. 

4. Utrzymania higieny osobistej oraz czystości i estetyki pomieszczeń, 
w których przebywa. 

5. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie internatu. 
6. Wychowanek ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu i urządzeń w 

internacie. 
7. Terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 

w internacie. 
8. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowy wyjazd z internatu 



w ciągu tygodnia lub wyjścia poza internat. 
9. Przestrzegać przepisów ppoż. i bhp. 
10. Współdziałać i realizować zadania podejmowane przez grupę wychowawczą i samorząd. 
11. Cisza nocna obowiązuje w internacie od godziny 22.00 do 6.00. 
12. W czasie nauki własnej obowiązuje zachowanie ciszy. 

  
IV Nagrody. 
  

                Wychowanek ma prawo otrzymać: 
1. Pochwałę indywidualną od wychowawcy. 
2. Pochwałę indywidualną od wychowawcy udzieloną wobec grupy. 
3. Nagrodę rzeczową. 
4. List pochwalny do rodziców lub opiekunów. 
5. Podwyższenie oceny z zachowania. 

  
V Kary. 
                

1. Indywidualne upomnienie od wychowawcy. 
2. Nagana od wychowawcy wobec grupy wychowawczej. 
3. Rozmowa ostrzegawcza z dyrektorem szkoły. 
4. Nagana z ostrzeżeniem wydalenia z internatu ogłoszona na apelu 

z powiadomieniem rodziców. 
5. Obniżenie oceny z zachowania. 
6. Zakaz wyjazdów lub wyjść. 
7. Prace porządkowe poza kolejnością. 

  
  
               Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na 
kolegów wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie. 

a)       najmniej 2 tygodnie 
b)      najmniej 1 miesiąc 
c)       najmniej 3 miesiące 
d)      do końca roku szkolnego, lub do końca pobytu w szkole. 

  
Ponadto w internacie nie może mieć miejsca: 
     1. Picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz przebywanie pod ich wpływem 

jak też zażywanie leków bez wskazań lekarza. 
1. Wprowadzanie do internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawców. 
2. Przetrzymywanie wartościowych przedmiotów i większych sum pieniędzy. 
4.      Samowolne zmienianie zamieszkania, przenoszenie mebli i sprzętu 

w internacie. 
  
  
  
  
Tekst jednolity regulaminu obowiązuje z dniem ogłoszenia. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 
Szkoły               Nr    8/2022      z dnia     14. 04. 2022roku      
 


