
REGULAMIN INTERNATU 

                    PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Internat jest integralną częścią placówki i prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą 
zgodną ze Statutem Szkoły, przeznaczoną głównie dla uczniów Szkoły mieszkających poza 
Iławą.  

2. Bezpośredni nadzór nad Internatem sprawuje Dyrektor Szkoły za pośrednictwem 
Wicedyrektorów. 

3. Regulamin określa zasady korzystania internatu, w tym wysokość i termin opłat za 
wyżywienie i zakwaterowanie.  

 

 

Rozdział II 

Zadania internatu 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. 
2. Zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce. 
3. Wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
4. Wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów. 
5. Tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz 

organizacja czasu wolnego. 
6. Uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie u nich poczucia 

odpowiedzialności.  
7. Internat zapewnia uczniom:  

a) Zakwaterowanie i całodobową opiekę, 
b) Możliwość korzystania z wyżywienia, 
c) Właściwe warunki sanitarno-higieniczne, 
d) Miejsce do nauki, w tym pomieszczenia do indywidualnej nauki,  
e) Pokój dla chorych, 
f) Miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków. 

 
 
 

 



Rozdział III 

Organizacja pracy internatu 

§ 1 

1. Internat czynny jest w ciągu całego roku szkolnego od godziny 700 w poniedziałek do 
godziny 1600 w piątek.  

2. Cisza nocna trwa od 22.00 do 6.00. 
3. Wychowankowie internatu korzystają ze stołówki Zespołu Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Iławie, która znajduje się w tym samym budynku.  
4. Posiłki wydawane w stołówce internatu będą wydawane zgodnie z harmonogramem: 

a) 7.30 śniadanie 
b) 13.05 obiad 
c) 18.30 kolacja 

5. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Liczba 
wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35 osób. 

6. Opiekę wychowawczą nad mieszkańcami Internatu sprawują Wychowawcy Internatu. 
7. Wszyscy wychowankowie internatu tworzą samorząd internatu. Pracą samorządu 

kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu internatu. Do zadań 
samorządu internatu należy: 

a) współudział w tworzeniu planu działalności opiekuńczo — wychowawczej  
internatu, 

b) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszystkich prac 
podejmowanych przez grupę, 

c) rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem 
zasad współżycia wychowanków, 

d) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu 
działalności opiekuńczo — wychowawczej młodzieży w internacie, 

e) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu                 
i szkoły. 

8. Internat nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach 
mieszkalnych wychowanków. 

9. Zachowanie, ubiór i ozdoby osób przebywających i zakwaterowanych w Internacie, 
które naruszają zasady etyczne i moralne są niedopuszczalne. 

 

 

Rozdział IV 

Zakwaterowanie i wyżywienie 

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń: 

a) mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy 

lub w istotny sposób utrudniony, 

b) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie. 



 

2. Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń /rodzice, opiekunowie/ w szkole nie 

później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

3. W przypadku ubiegania się o ponowne przyjęcie wychowanka usuniętego z internatu 

decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Wychowawcą. 

4. Wychowanek wnosi opłatę stałą za zakwaterowanie w wysokości 20,00 złotych za 

miesiąc (dwadzieścia złotych) .  

5. Opłaty za internat powinna być  wnoszona do 10 dnia każdego miesiąca . 

6. Wychowanek wnosi opłatę za posiłki w wysokości określonej przez Dyrektora Zespołu 

Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. 

7. Opłaty  za wyżywienia należy dokonywać  na konto bankowe Zespołu Placówek 

Szkolno-Wychowawczych w Iławie w terminie 2 tygodni od otrzymania wysokości 

należności na piśmie.  

8. Wychowanek może zrezygnować z internatu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań                   

w internacie. 

9. Rezygnacja z internatu zgłasza 3 dni wcześniej Dyrektorowi Szkoły. 

 

 

 

Rozdział V 

 

Prawa wychowanka 

Wychowanek mieszkający w internacie ma prawo do: 

1. Zakwaterowania oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia. 

2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, 

rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień. 

3. Wypoczynku i uczestniczenia za zgodą wychowawcy we wszystkich zajęciach 

organizowanych w internacie, tj. np. sportowych, technicznych i artystycznych.  

4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz 

we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie. 

5. Okresowego odwiedzania rodziców / opiekunów / i przyjmowania osób 

odwiedzających go na terenie internatu – za wiedzą wychowawcy do godziny 2100. 

6. Opuszczania internatu w czasie wolnym od września do końca października do  godz. 

2100, od listopada do końca lutego do godziny 2000, od marca do końca roku szkolnego 

do godziny 2100 po obowiązkowym wpisaniu się do zeszytu wyjść i obowiązkowo 

poinformować o godzinie  powrotu. 

7. Zwolnienia od nauki własnej w uzasadnionych przypadkach. 

8. Osoby chore zgłaszane są do wychowawców, po wizycie u pielęgniarki (jeżeli jest takie 

zalecenie) mogą pozostać w internacie jeden dzień w specjalnie do tego przeznaczonym 

pokoju, po czym powinny być odebrane przez rodziców / opiekunów. 

9. Mieszkańcy internatu mogą przebywać w sąsiednich pokojach do godziny 21.00.  

10.  Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych 

internatu. 

 

 



Rozdział VI 

          Obowiązki wychowanka 

 

Wychowanek internatu ma obowiązek: 

1. Podporządkować się poleceniom wychowawców,  kierownictwa internatu. 

2. Przestrzegać przepisów BHP i P. POŻ. 

3. Nauki własnej w wyznaczonym czasie przez wychowawców - co najmniej 2 godziny w 

ciągu dnia. 

4. Odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców,                     a 

w szczególności otaczać opieką młodszych kolegów. 

5. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu. 

6. Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego 

tygodnia. 

7. Wszyscy mieszkańcy internatu mają obowiązek wyjścia do szkoły i powrotu ze szkoły 

zgodnie z planem lekcji.. 

8. Niedopuszczalne są samowolne wyjazdy z zamiarem noclegu poza internatem. 

9. W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt do wychowawcy 

dyżurnego. 

10. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas                

i warunki do nauki. 

11. Brać udział w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.  

12. Udzielać mieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce. 

13. Utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz 

otoczenia Internatu. 

14. Uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu                           

i środowiska. 

15. Udziału w samoobsłudze koleżeńskiej w stołówce. 

16. Brać udział w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy 

wychowawcze. 

17. Regularne uiszczanie opłat za wyżywienie w internacie oraz opłaty stałej. 

 

Rozdział VII 

        Nagrody 

1. Pochwała wychowawcy wobec grupy. 

2. Pochwała kierownika internatu wobec wszystkich mieszkańców. 

3. Pochwała na Radzie Pedagogicznej  

4. List pochwalny do rodziców. 

Nagrody powinny być odnotowane w dokumentacji internatu. 

 



Rozdział VIII 

           Nagany i kary 

1. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na 

społeczność uczniowską oraz na wywiązywanie się z obowiązków wychowanek może 

utracić prawo do zamieszkania w internacie. 

2. Decyzję o usunięciu wychowanka na wniosek Zespołu Wychowawczego, podejmuje 

dyrektor Zespołu, do którego uczęszcza wychowanek; decyzja ta może być podjęta po 

wyczerpaniu wszystkich innych środków wychowawczych. 

3. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 

4. Wychowanek oskarżony o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać  

w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy. 

5. Każdy wychowanek internatu jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt, a to 

oznacza, że pokrywa koszty naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego sprzętu lub 

urządzenia. 

 

6. W internacie obowiązują następujące zakazy: 

a) Posiadania i picia alkoholu  

b) Posiadania i palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych. 

c) Posiadania i zażywania środków psychoaktywnych. 

d) Przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź 

zażycie środków psychoaktywnych pod sankcją utraty prawa do zamieszkania w 

internacie.  

e) Używania leków bez wskazań lekarza. 

f) Używania grzejników i czajników. 

g) Prasowania w pokojach mieszkalnych. 

h) Samowolnej zmiana miejsca zamieszkania. 

i) Samowolnego wyjazdu. 

j) Przebywania poza internatem bez uzgodnienia z wychowawcą. 

k) Siadania na parapetach i wychylanie się z okna.  

l) Nagrywania filmów z internatu, robienia zdjęć i udostępniania ich bez zgody 

dyrektora szkoły. 

m) Posiadania na terenie internatu jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić 

zagrożenie dla  zdrowia, życia czy porządku publicznego lub zakazanych przez 

prawo (np. narkotyki, alkohol, broń, materiały żrące i wybuchowe, 

niebezpiecznych noży, maczet itp.) 

n) Używania substancji łatwopalnych, świeczek, kadzidełek oraz wszelkich źródeł 

otwartego ognia. 

 

7. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu : 

a) Upomnienie ustne wychowawcy wobec grupy. 

b) Upomnienie ustne kierownika wobec wszystkich mieszkańców. 

c) Nagana Dyrektora Zespołu. 

d) Zawiadomienie do rodziców. 

e) Obniżenie oceny ze sprawowania. 



f) Usunięcie z internatu na czas określony. 

g) Usunięcie z internatu. 

Nagany i kary powinny być odnotowane w dokumentacji internatu. 

 

 Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

Uchwała Nr 5/2019-2020 

 


